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ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ И
ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
ТЕМА БРОЈА – На јавним радовима се ангажују првенствено теже
запошљива лица. Програми предвиђају активности које иначе нису
обухваћене редовном делатношћу јавних предузећа. Акценат се ставља
на потенцијале особа са инвалидитетом. Пружа им се шанса да стекну
драгоцена искуства, како у професионалном, тако и у друштвеном смислу
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АКТУЕЛНО ИНОКООП 2016

ОД САМОЗАПОШЉАВАЊА ДО НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА
„Свима нама прва мисао треба да буде како да помогнемо предузетницима и како да
делујемо у правцу економског развоја покрајине и целе земље. У томе нас охрабрују
резултати који говоре о расту економије у целој земљи, сређивању јавних финансија и
великом броју инвеститора“, рекао је Игор Мировић

Т

радиционална привредна смотра Сајам иновација,
кооперација и предузетништва - ИНОКООП 2016, одржана у Зрењанину, од 25. до 27. августа, окупила је 200
излагача, углавном из области производње, туризма
и услужних делатности. Организатори ИНОКООП-а су Регионална привредна комора Зрењанин и Опште удружење предузетника, у сарадњи са Туристичким центром Зрењанина.
ИНОКООП је отворио Игор Мировић, председник Покрајинске владе.
„Наше прво опредељење је да подстичемо предузетништво, како би се покренула нова производња и како бисмо
остварили најважнији циљ - да обезбеђујемо што више радних места. Покрајинска влада ће развој појединих општина
и градова подржавати на основу задатих критеријума, међу
којима је и слаба развијеност, као и због стварања бољих услова за остваривање већег профита. Идеја нам је да радимо
заједно са регионалним развојним агенцијама, канцеларијама за локални економски развој и са општинским управама.
Свима нама прва мисао треба да буде како да помогнемо
предузетницима и како да делујемо у правцу економског
развоја покрајине и целе земље. У томе нас охрабрују резултати који говоре о расту економије у целој земљи, сређивању
јавних финансија и о великом броју инвеститора“, рекао је
Мировић.
Градоначелник Чедомир Јањић указао је на настојање
локалне самоуправе да промовише Зрењанин као добро место за инвестирање, док је Милан Радовановић, председник Регионалне привредне коморе Зрењанин, истакао позитивна искуства у ширењу привредне сарадње централног
Баната са регионима у Румунији и Мађарској.

Зрењанинска филијала НСЗ се презентацијом „Од самозапошљавања до новог запошљавања - примери добре праксе“, уклопила у тематски оквир овогодишњег ИНОКООП-а,
посвећеног Години предузетништва. Примери добре праксе
биле су три фирме, регистроване уз подршку програма за самозапошљавање, а које су се развијале и расле уз подршку
програма новог запошљавања, који помаже при отварању
нових радних места. О својим искуствима говорили су представници фирми: др Милан Крстић, власник ветеринарске
амбуланте „Ultimate vet“, Ђула Мадарас, један од власника
„Царске баште“ и Марта Кубурић, запослена у књиговодственој агенцији „Мој рачуновођа“.

Промовисан Клуб за тражење посла у Књажевцу

ИНТЕНЗИВНА ПРИПРЕМА

Од 60 новоотворених клубова за тражење посла 40 је при локалним
самоуправама, а само 20 при НСЗ, што говори о једној врсти децентрализације
политике запошљавања
У присуству председника општине Књажевац Милана Ђокића и
генералног директора НСЗ Зорана Мартиновића, 2. септембра, у просторијама НСЗ у Књажевцу промовисан је Клуб за тражење посла. Путем
обуке у Клубу полазници се интензивно припремају за тржиште рада,
савладавају технике и вештине неопходне за активно тражење посла, при
чему јачају самопоуздање и ниво компетентности за различите задатке.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић истакао је да је од 60 новоотворених клубова за тражење посла 40 при локалним самоуправама, а само
20 при НСЗ, што говори о једној врсти децентрализације политике запошљавања.
„Треба настојати да се у свакој средини препозна приоритет при запошљавању“, рекао је Мартиновић.
„Отварање овог клуба је показатељ добре сарадње локалне самоуправе и НСЗ. Уверен сам да ће сви полазници обуке бити квалитетно информисани о свему што је важно приликом тражења посла и да ће усвојити вештине које ће их учинити конкурентнијим на тржишту рада“, рекао
је председник општине Књажевац Милан Ђокић.
С. Стојановић

ТЕМА БРОЈА Јавни радови на подручју лозничке филијале НСЗ

ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ И ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Ф

илијала Националне службе у Лозници, заједно са испоставама у Малом Зворнику, Љубовији
и Крупњу, током ове године године закључила је
укупно 77 уговора за спровођење јавних радова, на
којима је ангажовано 439 лица. У ове сврхе издвојено је близу
47,9 милиона динара.
Јавни радови имају велики економски значај, јер представљају меру активне политике запошљавања којом се радно ангажују теже запошљива лица и тако утиче на смањење
незапослености. Са друге стране, ова мера је и друштвено корисна, што се огледа како на личном плану појединаца који
су ангажовани на спровођењу јавних радова, тако и када је
питању шира друштвена заједница. Програми јавних радова
предвиђају активности које иначе нису обухваћене редовном
делатношћу јавних предузећа или које јавна предузећа нису
у могућности да обаве у току свог редовног пословања.

Равноправни у послу и друштву
На јавним радовима за особе са инвалидитетом који се
спроводе на подручју лозничке филијале НСЗ ангажовано
је 79 лица, a за реализацију програма издвојено је више од
10 милиона динара.
Национална служба посебну пажњу посвећује укључивању у свет рада особа из осетљивих или угрожених група,
чији је положај у друштву неретко маргинализован. У оквиру Удружења грађана особа са инвалидитетом „Лагатор“
спроведен је јавни рад под називом „Радна социјализација
особа са инвалидитетом“, који је трајао четири месеца.
Учесници су били ангажовани на пословима самосталне израде сувенира - привезака, магнета, украсних кутија, фигура са мотивима града и туристичких атракција из околине и
других украсних предмета.
Акценат се ставља на потенцијале особа са инвалидитетом и поверавају им се радни задаци који су у складу са
њиховим интересовањима и могућностима. Пружа им се
шанса да стекну драгоцена искуства, како у професионалном, тако и у друштвеном смислу, да унапреде радне способности, уче, стварају, развијају умећа и вештине, поспешују креативност и оснажују своје капацитете. Позитиван
утицај одражава се и на друге аспекте живота, јер се све
више и социјално и професионално оспособљавају, уклапају и адаптирају на радну средину. Ангажовањем кроз рад
они дају свој допринос друштву.
Значај јавних радова се огледа и на плану шире друштвене
заједнице. Удружење „Лагатор“ носилац је и рада под називом „Уређење зелених површина у оквиру јавних установа
као и осталих јавних површина“, а лица су била ангажована
на пословима уређења паркова, озелењавања површина,
садњи цвећа, уређењу дечјих игралишта. У вртићу „Пчелица“ одрађено је детаљно чишћење и фарбање ограде и
уређење дворишног ентеријера намењеног најмлађима, а у
току је и уређење ограде у ОШ „Јован Цвијић“.
Уређивани су паркови, градски тргови, површине око
школа и вртића. Новом фарбом су освежене клупе, мостови,
жардињере, ограде, стубови уличне расвете, а паркови су додатно оплемењени и садњом цвећа и дрвећа. На многим местима акценат је стављен на чишћење дворишта и објеката,
као и уклањање дивљих депонија.
Осим у Лозници, овакве активности спроведене су у Тршићу и Троноши. Троноша, позната по манастиру из 13. века

и чесми „Девет Југовића“, и Тршић, родно место Вука Стефановића Караџића, представљају културно-историјско наслеђе
велике вредности. Јавним радовима ова знаменита места се
додатно уређују, одржавају и чине приступачнијом и лепшом
туристичком дестинацијом.
Важно је споменути и јавне радове у Бањи Ковиљачи,
који имају за циљ да ово место учине лепшим и чистијим
и врате му стари сјај. На санацији терена и трим-стазе, пошумљавању парк-шуме, припреми леја и смени цвећа у парку било је ангажовано 9 лица са евиденције незапослених
НСЗ. У Дому за децу и омладину „Вера Благојевић“, такође у
Бањи Ковиљачи, спроводи се јавни рад путем којег се деци са
сметњама у развоју и деци без родитељског старања пружа
неопходна подршка. У питању је помоћ која се односи на задовољавање основних животних потреба, као и на организовање радних, едукативних и културно-забавних активности.
На социјално-хуманитарном концепту заснован је и јавни рад који се реализује у Центру за социјални рад у Лозници, у оквиру којег се пружа помоћ у домаћинствима особа са
инвалидитетом, што укључује одржавање хигијене, набавку
лекова и обезбеђивање контаката са хуманитарним организацијама.
По својој посебности издваја се јавни рад „У сусрет
чистачима природе“, чији је носилац Удружење за заштиту
белоглавог супа „Соко“ из Љубовије, које води бригу о очувању ове ретке и заштићене врсте у кањону реке Трешњице.
У условима отежаног запошљавања, недостатак довољног
броја радника надомешћује се ангажовањем лица путем
јавних радова, на пословима допремања хране и чишћења
хранилишта, које се налази у насељу Грчић, 20 километара
од центра града. У кањону се налази 25-30 парова, чије се
здравствено стање редовно прати. Сви путеви до станишта
се редовно одржавају и чисте од растиња, како би предео
био доступан и пријемчив за туристе. Белоглави суп је ретка
врста, чистач природе који се храни искључиво кланичким
отпадом и угинулим животињама. Захваљујући јавном раду
уређен је прилазни пут до хранилишта, што не само да је
обезбедило сталну проходност за допремање хране за супове, него је и од велике користи локалном становништву, а доприноси и развоју туристичке понуде.
Када је у питању доношење програма и реализација
јавних радова посебно се истичу удружења грађана. У току
ове године Филијала Лозница закључила је уговоре са шест
удружења која успешно спроводе активности предвиђене
јавним радом.
З.Гацић

АКТУЕЛНО Отворена фабрика нудли у Инђији

ПОСАО ЗА НАЈМАЊЕ 100 ЉУДИ

Председник Србије Томислав Николић је навео да су први ефекти за српску привреду
већ видљиви, јер је у процесу припреме и изградње постројења ангажован велики
број локалних фирми, а процењује се да ће српски удео у производима ове фабрике
достизати и до 90 процената

У

з музику из Индонезије и Србије,
компанија „Индофуд“ је после
три године пословања у Србији
отворила и врата свог првог погона за производњу инстант готових
јела од нудли, као и дистрибутивни
центар. Само у првој фази запослење у
фабрици пронаћи ће више од 100 радника, са планом да када инвестиција
буде заокружена тај број достигне 500,
рекао је председник Србије Томислав
Николић приликом отварања фабрике.
„Наше производе продајемо у
400.000 модерних али и традиционалних продавница. Наш бренд данас је
доступан у 15 земаља, на Блиском истоку, у Јапану, Америци. Имамо 30 фабрика у свету које производе 20 милијарди
паковања нудли годишње. Драго нам је
што се и Србија прикључила нашој породици“, каже Акстон Салим из компаније „Индофуд“.
Изградња фабрике је почела прошле године, на површини од око два
хектара, а Србија поздравља намеру
компаније да из Инђије целу Европу
снабдева тестенинама.
„Отварање фабрике важно је не
само за општину Инђија и њен развој,
већ и за читаву Србију, јер представља
развојну шансу наше привреде. Ова инвестиција је од великог значаја за оне
који ће овде наћи запослење, али и за
бројне пољопривреднике и остале кооперанте који ће по отварању сарађивати са ‚Индофудом‘. Сировине за производњу нудли биће у највећој мери
домаће“, истакао је председник Србије
Томислав Николић.
Николић је навео да су први ефекти за српску привреду већ видљиви, јер
је у процесу припреме и изградње постројења ангажован велики број локалних фирми, а процењује се да ће српски
удео у производима ове фабрике достизати и до 90 процената.
„На њима ће уз ‚Индофуд‘ писати: Произведено у Србији“, нагласио је
Николић, који се после обиласка дела
погона фабрике „Индофуд“ састао с
председником „Салим групе“ Антони
Салимом.
Салим је рекао да је индонежанска
страна толико задовољна сарадњом
с председником Републике и Владом
Србије, да су донели одлуку да одмах
почну нову технолошку фазу и проширење капацитета. Поред тога, овде
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„Грундфос“ тражи нове раднике
Компанија „Грундфос Србија“ у сарадњи са Општином Инђија организовала је
сајам запошљавања 2. септембра, у холу Културног центра. Заинтересовани за
рад у овој компанији имали су прилику да разговарају са запосленима и добију
све информације о компанији и раду у њој, као и да попуне пријаву за посао.
Тренутно је у „Грундфосу“ запослено 448 особа, већином из Инђије. Од почетка године посао је нашло 120 људи, од којих 70 само у последња три месеца. У
наредном периоду компанија планира да повећа ефикасност постојећих производних капацитета, због чега до краја године жели да запосли још радника у
производњи, техничком одељењу и магацину.
„Грундфос“ је данска компанија и један од највећих произвођача пумпи на
свету. Производња у новој фабрици у Инђији почела је 2012. године и број запослених из године у годину расте. Оно што „Грундфос“ издваја из конкуренције
је усмереност на квалитет производа и услуге, усавршавање и напредовање
запослених, али и брига о природним ресурсима и животној средини. Компанија
„Грундфос Србија“ посебан нагласак ставља на то да свако радно место буде
безбедно, усредсређено на потребе људи, због чега за све запослене компанија
обезбеђује опширну обуку у циљу личног развоја и побољшања продуктивности.
желе да развију активности и осталих
чланица групације, а првенствено их
интересује изградња две индустријске
зоне - из области пољопривредних и
информационих технологија, уз тесну
сарадњу са универзитетима Србије.
За Инђију, која има око 47.000 становника и једна је од најразвијенијих
општина у Србији, развој прерађивачке
индустрије има кључну улогу у развоју
привреде.
„Наша земља је последњих година
покренула значајне реформе, које су
допринеле побољшању инвестиционе
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климе и јачању привреде. То и нас у
Покрајинској влади обавезује да наставимо истим путем. Новим мерама
које предузимамо подстицаћемо развој
бизниса, предузетништва, понашати се
по пословном моделу и чинити све да и
други инвеститори наставе да улажу у
нашу земљу, посебно у Војводину“, каже
председник Покрајинске владе Игор
Мировић.
Индонежанска компанија „Индофуд“ основана је 1990. године. Данас
послује у оквиру „Салим групе“, која је
конгломерат у Индонезији.

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

Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15) Локалног акционог плана запошљавања општине Зубин
Поток и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за
2016. годину, број 1108-101-6/2016 од 27.04.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који је регистрован на подручју општине Зубин Поток и припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору без обзира на област којом се бави,
- послодавац који у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе, Испостава Зубин Поток и који задовољава опште и посебне услове за
учешће у програму у складу са важећим актима Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање посебних практичних знања и вештина,
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за
самосталан рад у струци,
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или четворогодишње високо образовање;
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- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24
месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку која је
дефинисана актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање
лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали НСЗ Косовска Митровица, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали и Испостави
Зубин Поток.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по
програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2012.
до 2015. године.

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

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до
30 дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених лица доноси
директор Филијале Косовска Митровица НСЗ, по овлашћењу директора Националне службе. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе
којом се укључује 50 и више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора, а на основу
предлога Комисије за додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе. Национална служба задржава право да
приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја
лица, у складу са расположивим средствима која су опредељена по
Споразуму, односно Анексу Споразума закљученог између Филијале
Косовска Митровица и Општине Зубин Поток.
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V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана
од дана доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном усавршавању са
незапосленим. Национална служба за запошљавање и Општина Зубин
Поток ће на основу достављене документације са послодавцем и са
ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима
се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења
програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке
о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у
којој је донета одлука.
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Јавни позиви
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

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

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који је регистрован на подручју општине Зубин Поток и припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, без обзира на област којом се бави,
- послодавац који у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално
осигурање);
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне
службе, Испостава Зубин Поток, задовољава опште и посебне услове за
укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног испита,
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за
самосталан рад у струци,
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање;
* да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре
подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
* да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који,
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24
месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и
да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити
на раду.

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси,
у складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима,
вештинама и компетенцијама;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време
дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Филијали Косовска Митровица НСЗ и испостави у Зубином Потоку.
Јавни позив је отворен од 02.09.2016.године, са даном
објављивања на сајту Националне службе за запољшавање,
до утрошка расположивих средстава опредељених за овај
програм, а најкасније до 31.10.2016. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Зубин
Поток и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за
2016. годину, број 1108-101-6/2016 од 27.04.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У
2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног
односа.
Национална служба за запошљавање и Општина Зубин Поток кроз програм стручне праксе финансирају, најдуже 12 месеци, незапослена лица
која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла
одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала
краће од времена потребног за полагање стручног испита.
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до
12 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
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III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
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или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/ сертификат/ лиценца/ уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Косовска Митровица
НСЗ, на прописаном обрасцу који се може преузети у Филијали Косовска
Митровица или Испостави Зубин Поток.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
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них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана
од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених лица доноси директор Филијале
Националне службе за запошљавање Косовска Митровица, по овлашћењу
директора Националне службе. Одлуку о спровођењу програма стручне
праксе којом се укључује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор
Националне службе. Национална служба задржава право да приликом
одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу
са расположивим средствима која су опредељена по Споразуму, односно
Анексу Споразума закљученог између Филијале Косовска Митровица и
Општине Зубин Поток.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. Национална служба за запошљавање и Општина Зубин Поток ће
на основу достављене документације са послодавцем и са ангажованим
лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе
мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.
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Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Филијали НСЗ Косовска Митровица и Испостави Зубин Поток.
Јавни позив је отворен од 02.09.2016.године, даном објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, до утрошка
расположивих средстава опредељених за овај програм, а најкасније до 31.10.2016. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016.
годину бр. 0908-101-4/2016 од 05.05.2016. године, a у складу са Локалним
акционим планом запошљавања општине Нови Бечеј за 2016. годину (бр. I
01-10-1/2016 од 22.02.2016.)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
je донео Одлуку о расписивању Јавног позива за реализацију програма
стручне праксе у сарадњи са Националном службом за запошљавање и
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали
у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања. Опредељени
износ средстава по овом програму износи 690.000,00 динара.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
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- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца
из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не сме прећи
30% укупног броја укључених лица),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења,
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да је измирио све локалне порезе;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе
и који задовољава опште и посебне услове за учешће у програму у складу
са важећим актима Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање посебних практичних знања и вештина,
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за
самосталан рад у струци,
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24
месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку која је
дефинисана актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање
лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послода-
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вца који паушално измирује пореске обавезе;
- уверење локалне пореске администрације о измиреним јавним приходима;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
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- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба и Општина Нови Бечеј задржавају право да траже и
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се на адресу Национaлне службе за
запошљавање, Филијала Зрењанин, Сарајлијина 4, Зрењанин, непосредно
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или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.
nsz.gov.rs и www.novibecej.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 15
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне
праксе којом се укључује до 8 незапослених доноси директор надлежне
филијале Националне службе, на основу прибављеног мишљења Савета
за запошљавање Општине Нови Бечеј.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и
више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну
сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно
образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе.
Национална служба за запошљавање и Општина Нови Бечеј задржавају
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврше корекцију
броја лица, у складу са расположивим износом средстава опредељених
за реализацију Локалног акционог плана за запошљавање Општине Нови
Бечеј за 2016. годину.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке.
У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима,
послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о
стручном усавршавању са незапосленим.
Национална служба за запошљавање и Општина Нови Бечеј ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на
стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права
и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току
календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вештинама и компетенцијама;
- омогући Националној служби и Општини Нови Бечеј контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу и Општину Нови Бечеј о свим променама
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које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка
промене.
У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано
уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и www.novibecej.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања до утрошка расположивих средстава издвојених
за ову намену, а најкасније до 31.10.2016. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015)
и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Рашка бр. 1208-101-7/2016 од
22.08.2016. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2016. годину, усвојеном на седници Општинског
већа Општине Рашка број 06-III-63/16-7 дана 17.02.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања
услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом
или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12
месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим
образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног
испита.
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и oпштине Рашка, као и на огласним таблама
oпштине Рашка.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити
послодавац под условом:
- да има седиште на подручју општине Рашка;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
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- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне
службе које:
* има средње, више или високо образовање
* нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита
* у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном
односу код истог послодавца
* има пребивалиште на подручју општине Рашка;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове:
* има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и
* има најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до
два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има
право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи
од 20% укупног броја запослених.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем и
овлашћеним лицем Локалног савета за запошљавање врши селекцију
незапослених лица која ће бити укључена у програм.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у месецу који
претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- извод из закона/акта о организацији и систематизацији послова код
послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено
радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба и Општина Рашка задржавају право да траже и друге
доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник општине Рашка, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, на основу списка захтева који испуњавају услове Јавног позива
достављених од стране Националне службе за запошљавање - Испоставе
Рашка. Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од
30 дана од дана затварања конкурса.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба, Општина Рашка и послодавац у року до 30 дана од
дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују
уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања
уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Општина Рашка,
Национална служба и лице на стручној пракси закључују уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање
испита пред надлежним органом,
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби и Општини Рашка контролу реализације
уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у
року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава
потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Националној служби - Испостава
Рашка и у Општинској управи Општине Рашка, као и на сајту Националне
службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs и општине Рашка - www.raska.
gov.rs.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијали Краљево, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива, врши обраду захтева и списак са захтевима који испуњавају услове јавног позива доставља Општини
Рашка на одлучивање. Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање. Општина Рашка задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима.
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Јавни позиви
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 Министарства 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 општине Рашка за
2016. и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2016. години број
1208-101-3/2016 од 16.05.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
КРАЉЕВО И ОПШТИНА РАШКА
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
Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево (у даљем тексту:
Национална служба) и Општина Рашка, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локалним акционим планом
запошљавања општине Рашка за 2016. годину, у циљу радног ангажовања
првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет
приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба у сарадњи са Општином Рашка на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено
у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу;
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова,у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу.
Национална служба за запошљавање и Општина Рашка задржавају право
да процењују оправданост потребе за обуком.

Бесплатна публикација о запошљавању

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана су 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;
• има регистровано седиште или пословну јединицу на територији општине
Рашка.
Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала Краљево Испостава Рашка, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у Испостави Рашка или преузети на сајту www.nsz.gov.
rs као и на сајту општине Рашка.
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 Општином Рашка 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, у року до 20 дана од дана истека јавног конкурса, на основу прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање општине Рашка.
Национална служба и Општина Рашка задржавају право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/или броја
лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца - извођача
јавног рада, коме је у периоду 2010-2016. године финансирано спровођење
јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за ову меру.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова се објављује на огласној табли Филијале Краљево Националне
службе Краљево - Испостава Рашка и огласној табли општине Рашка.
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом
доноси директор Филијале Краљево, по прибављеном мишљењу Локалног
савета за запошљавање општине Рашка, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне
службе.
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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 2012-2016. године.
**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 20122016. године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада
Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је
директор Филијале Краљево на основу мишљења Локалног савета за
запошљавање општине Рашка 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
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 у сарадњи са послодавцем. Датум ангажовања
лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада,
нити након 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава
за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Директор Филијале Краљево, Општина Рашка и послодавац - извођач
јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада којим се ближе
уређују међусобна права и обавезе. Уговор о спровођењу јавног рада
закључују директор Филијале Краљево по овлашћењу директора Националне службе, Општина Рашка и послодавац, у року до 20 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.
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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.
1. 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.
*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 само-
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стално 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. Почетком спровођења јавног рада сматра се датум
пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образовања, за преостало време трајања уговора;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене накнаде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;

• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у складу са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора,
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Филијали Краљево - Испостава Рашка, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 и на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и
на сајту општине Рашка, а последњи рок за пријем пријава за
учешће на јавном конкурсу је 15 дана од дана објављивања.
Све додатне информације могу се добити у Филијали за запошљавање
Краљево, телефон: 036/302-011. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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
На основу члана 32 став 6 Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), чл. 61 ст. 1 и чл. 75 ст. 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 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и члана 4 Правилника о
попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту
равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15)
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА
ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Београдска 70
II Радна места која се попуњавају:

1. Помоћник Повереника, положај I група,
Сектор за заштиту равноправности
Опис послова: руководи радом Сектора, планира, организује и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, старајући се о благовременом и стручном извршавању радних задатака запослених; пружа
стручну помоћ запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова;
обезбеђује да се активности у Сектору одвијају по плану и утврђеним
приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се
појаве у раду; организује стручне и консултативне састанке Сектора;
израђује извештаје о раду Сектора; обавља и друге послове по налогу
Повереника.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 9 година радног искуства у струци, положен правосудни,
односно државни стручни испит, знање енглеског или другог светског
језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада
Повереника за заштиту равноправности, прописа о организацији и
раду државних органа, Закона о општем управном поступку и познавање права Европске уније - усмено - разговором; знање енглеског
или другог светског језика - увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина руковођења, аналитичког и логичног резоновања, организационе способности и вештина комуникације - усмено, разговором.
Приликом изборног поступка за попуњавање положаја вреднује се и
садржина пријаве за конкурс.

2. Радно место за подршку у поступку
по притужбама, Група за притужбе јавни сектор, Одељење за поступање
по притужбама, Сектор за заштиту
равноправности, у звању млађег саветника
1 извршилац

Опис послова: прикупља потребне податке и материјале за предмете поступања по притужбама; припрема додатну грађу за обрађивача
притужбе; пружа помоћ у пословима поступања по притужбама приликом утврђивања чињеничног стања и узимања изјава; учествује у
обављању потребних провера код надлежних органа о наводима изнетим у притужбама; комплетира доказни материјал и документацију за
поступање по притужбама; учествује у припреми и изради нацрта ака-
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та Повереника; учествује у вођењу евиденције притужби; прикупља
податке потребне за израду извештаја и анализа, и пружа помоћ у
припреми материјала за израду извештаја и анализа из делокруга рада
Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа
у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, Закона о општем управном поступку, прописа о организацији и
раду државних органа - усмено, разговором; знање енглеског или другог светског језика - увидом у сертификат или било који други доказ;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено, разговором.

3. Радно место за послове организовања
сарадње, Група за информисање, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: рипрема предлоге за остваривање међународне
сарадње Повереника, посебно контакте са највишим званичницима
других земаља, међународних институција, као и са Повереницима
других земаља; стара се о припреми (стручној и логистичкој) и реализацији програма посета Повереника на међународним и домаћим
скуповима; комуницира са представницима институција од значаја за
реализацију службених путовања Повереника у земљи и иностранству;
организује посете страних делегација Поверенику, прима и испраћа
представнике страних делегација; активно учествује у организацији
промоције активности Повереника у јавности; учествује у организацији
и реализацији специјалних догађаја (трибине, семинари, округли столови, јавне расправе, банкети, коктели, презентације, конференције и
др); израђује извештаје о оствареној међународној сарадњи Повереника и реализацији одређених активности; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе или шефа Кабинета.
Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, познавање прописа о организацији и раду државних органа
- усмено - разговором; знање енглеског језика - увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
IV Место рада: Београд, Београдска 70
V Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина 22-26 (Заједничка
писарница републичких органа), са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/2436-464, од 10.00
до 14.00 часова и на и-мејл: davorka.jovicic@ravnopravnost.gov.rs.
VII Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава потписана својеручно са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, са контакт адресом и бројем телефона; оригинал или
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оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинали
или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство
у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном
испиту; попуњен образац „Изјава за јавни конкурс“, у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њих.
Пријава за конкурс за радно место под редним бројем 1 садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту. Одребама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни образац
„Изјава за јавни конкурс“ којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам.
Образац „Изјава за јавни конкурс“ преузима се на званичној интернет страни Повереника: www.ravnopravnost.gov.rs. Осим тога, образац
„Изјава за јавни конкурс“ може се тражити и путем и-мејла, слањем
упита лицу које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
(под VI) или се може преузети у папирној форми у просторијама Повереника, Београдска 70.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокпији која је оверена у
општини или суду или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.
Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са
важећим Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - др.
пропис, 68/15).
IX Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од
28. септембра 2016. године, у Београду, у просторијама Повереника
за заштиту равноправност, Београдска 70. О тачном датуму и времену
учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телеграмом на
адресе које наведу у својим пријавама.
X Напоменe: За наведена радна места радни однос се заснива на
неодређено време, осим за радно место под редним бројем 1 - помоћници Повереника постављају се на положај на период од пет година.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати без положеног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада. Кандидати који конкуришу за радно место под редним
бројем 1, а немају положен стручни испит за рад у државним органима дужни су да доставе доказ о положеном стручном испиту за рад у
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државним органима у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс. Кандидати који конкуришу на више
радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе за које
радно место конкуришу и уз коју од пријава су приложили тражена
документа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији
Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs; на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs; на порталу е-Управе; на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Виши стручни сарадник за послове
информационог система

у Одељењу за општу управу, Одсек за послове
информационог система
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен саобраћајни факултет,
положен државни стручни испит и најмање 3 године радног стажа у
струци. Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује стручна
спрема (оригинал или оверену фотокопију), уверење о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном стажу у струци, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, доказ да да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (издат од стране надлежног
суда након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе
да лице није осуђивано за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (издато након објављивања
овог огласа). Пријаве на оглас слати на адресу: Управа Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац. Лице за контакт:
Славица Лаиновић, телефон: 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени
потребни докази, неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Административни послови

на одређено време од 9 месеци, због потребе за
обављањем одређених послова
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, шумарска школа, грађевинска школа, 6 месеци радног искуства у струци и положен стручни испит за рад
у органима државне управе. Поред посебних услова, кандидат мора да
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, и то: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на
оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-118

Приправник - волонтер ради стручног
оспособљавања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет из научног
поља: друштвено-хуманистичке науке; држављанство Републике
Србије и да је лице пунолетно. Уз пријаву на оглас поднети доказе о
испуњавању услова: копију дипломе, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком „Оглас за волонтера“. Контакт телефон: 034/6842-118.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

КРУШЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

Крушевац, Газиместанска 1

Извршилац за управне послове

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, у Одељењу за урбанизам и
грађевинарство

да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа), потврду издату од послодавца као доказ о радном
искуству (за радна места где је предвиђено радно искуство), уверење
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (за
радна места где је предвиђено радно искуство). Пријаве се достављају
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
на адресу: Градска управа Града Крушевца, Газиместанска 1, Крушевац. Додатне информације се могу добити на број телефона: 037/414750. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, као и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној у суду или општини, неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење
пријаве.

НИШ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови дечје заштите, борачко-инвалидске,
социјално-здравствене заштите, образовања
и послови ликвидатуре и књиговодства дечје
и борачко-инвалидске заштите
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: завршен економски факултет,
дипломирани економиста смер маркетинг, односно економски факултет, основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно у трајању од најмање 4 године, односно академске студије
првог и другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова. Кандидат
мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима (“Службени гласник РС” бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02...): да је држављанин Републике Србије, да је пуно-

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и
следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, правни факултет, положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање једна година радног искуства.

Извршилац за послове праћења инвестиција

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, Служба за економски развој и
инвестиције, Одељење за инвестиције, привреду и
заштиту животне средине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и
следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, правни факултет или економски факултет, положен стручни
испит за рад у органима државне управе и најмање једна година радног искуства.

Приправник

на одређено време од 12 месеци, ради стручног
оспособљавања кроз практични рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава
и следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог
степена, односно на студијама у трајању од најмање четири године,
дипломирани економиста.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни
да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому којом се потврђује стручна спрема, извод из матичне
књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“ бр. 20/09 и 145/14), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал лекарског
уверења (не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница
(издато након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе
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летан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе:
оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу; уверење да се против лица не води кривични поступак; лекарско
уверење; осталу потребну документацију. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, односно на сајту Општинске управе Општине Ражањ. Пријаве доставити на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

НОВИ ПА ЗАР

ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Послови провере исправности и потпуности
поднетог захтева у вези са правом на додатак
за децу
у Одсеку за друштвену бригу о деци, у Одељењу за
друштвене делатности, на одређено време од 12
месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша школска спрема, VI степен стручне спреме, основне
струковне студије, први степен струковних студија, основне студије на
факултету у трајању од три године, са назнаком звања првог степена
високог образовања, основне академске студије у трајању од три године, са назнаком звања првог степена академских студија - друштвеног
смера, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит. Поред општих услова кандидати морају испуњавати и посебне услове, а доказ о томе поднеће на
адресу: Стевана Немање 2, са назнаком за Градску управу за изворне
и поверене послове у Новом Пазару, са следећим прилозима: диплома
о завршеној школској спреми; доказ о радном искуству у струци; уверење о положеном државном стручном испиту; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених; уверење о здравственом стању (не старије од шест
месеци); уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
(издато након објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава
по огласу је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси начелник
Градске управе за изворне и поверене послове, у року од 15 дана од
дана истека рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши референт, послови књиговодственог
праћења рачуна месних заједница
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен), једна година радног
искуства. Уз пријаву на оглас доставити доказе: да је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), уверење о општој
здравственој способности (лекарско уверење), уверење да се не води
истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични
поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно
окончан, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном
документацијом слати на адресу: Општинска управа, Српских владара
165, 12300 Петровац на Млави. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
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УЖИЦЕ

БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ДОО УЖИЦЕ
31205 Севојно, Драгачевкса бб
тел. 031/534-102

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има пребивалиште на територији Републике
Србије; да има психофизичке способности потребне за обављање
послова директора инкубатора (сарадња и комуникација са станарима); висока стручна спрема; способност организације и руковођења;
најмање пет година искуства у руковођењу; искуство у управљању
пројектима; активно знање једног светског језика; активно знање
рада у Microsoft Office-у; да није кривично кажњаван нити да се против
њега води кривични поступак. Директор се именује на четири године. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке
о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат
радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним облицима знања, својеручни потпис кандидата. Докази који се прилажу уз
пријаву: извод из матичне књиге рођених, потврда о држављанству,
диплома о стеченом образовању, исправе којима се доказује радно
искуство, уверење надлежног суда да лице није осуђивано за кривично дело, као и да није покренут поступак против лица. Сви докази се
предају као оригинали или фотокопије оверене код надлежног органа.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и програм пословања и развоја предузећа за мандатни период од четири године. Начин провере
стручне способности организације и руковођења, као и психофизичке
способности и вештине, оцењују се у изборном поступку провером на
основу тестирања од стручне службе НСЗ и на индивидуалном интервијуу кандидата са комисијом. Крајњи рок за подношење пријава је
30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса. Пријаве се подносе у затвореној коверти, препоручено и са
назнаком „За избор кандидата за именовање директора“, на адресу:
Бизнис инкубатор центар ДОО Ужице, Драгачевска бб, 31205 Севојно
или лично у Бизнис инкубатор центру, радним даном од 8 до 14 часова, у затвореној коверти. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве комисија за именовање ће одбацити закључком против кога
није допуштена жалба. Комисија за избор директора ће у року од 15
дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата, о
чему ће сачинити извештај који ће са предлогом за именовање директора доставити Скупштини Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Драгана Марковић, контакт телефон: 031/534-101.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

Начелник Општинске управе Косјерић
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен испит за рад у органима
државне управе или правосудни испит; најмање 5 година радног искуства у струци. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима:
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 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа
документа: диплому о завршеној стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту; доказ о радном искуству од најмање 5 година у струци; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС; 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 да против лица није подигнута истрага или
да није подигнута оптужница; уверење о здравственој способности.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу предати на писарници Општинске управе
или послати поштом, са назнаком „Оглас за начелника“.
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ВАЉЕВО

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

Оглас објављен 17.08.2016. године у публикацији „Послови“,
за радно место: административни послови за Градско веће
у Одељењу за послове органа града, на одређено време до
повратка привремено одсутног запосленог, поништава се у
целости.

В РА Њ Е

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

17510 Владичин Хан, Градимира Михајловића 1а
тел. 017/473-976

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике
Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и најмање 5 година радног
искуства у струци, да кандидат поседује организаторске способности
и да испуњава опште услове за заснивање радног односа прописане
општим прописима о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
уверење о држављанству, уверење да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци и уверење суда да
није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак за
дела која га чине неподобним за рад у државним органима, оверену
фотокопију дипломе, биографију, потвду о радном стажу у струци и
програм рада за мандатни период за који се врши избор. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу: Центар за
социјални рад Владичин Хан, Градимира Михајловића 1а, са назнаком
„За конкурс за именовање директора“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ЦРЊА
Нова Црња, ЈНА 100

Послови пријемне канцеларије
(услужни центар)
УСЛОВИ: средња стручна спрема или гимназија; статус особе са инвалидитетом која се запошљава под општим условима; утврђен 1. степен
тешкоћа и препрека у раду; решење комисије органа за вештачење
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање при Националној служби за запошљавање којим се констатује да је особа способна за административне послове, курирске и друге помоћне послове;
радно искуство од 9 месеци у органу државне управе. Општи услови
за радно место: да је кандидат држављанин РС; статус особе са инвалидитетом која се запошљава под општим условима; 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 локалној самоуправи. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити на адресу: Општинска управа Нова Црња, ЈНА 100, Нова Црња, са назнаком „Пријава на
оглас“.

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

Трговина и услуге
ISKRA CLEAN

24000 Суботица, Старине Новака 31
тел. 060/447-1100, 069/681-060

Спремачица

спремање кућа, станова, зграда, на одређено време
од 3 месеца
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, без обзира на занимање. Пробни рад 1 месец. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене контакт телефоне. Оглас остаје отворен до 02.10.2016. године.

„ТЕХНОЕКСПОРТ“ ДОО ИНЂИЈА
Инђија, Јована Поповића 43

Сарадник продукт менаџера
на одређено време 12 месеци

Опис послова: контрола норми и норматива, преиспитивање саставница (провера-анализа-исправке), унос саставница нових идената у
систем са базом података, израда планских калкулација нових идената
по дефинисаној методологији у Excel формату, рад у ERP Pantheon-у,
праћење развојних пројеката продукт тима.
УСЛОВИ: напредно познавање Excel програма, познавање енглеског
језика, употреба 2Д и 3Д пројектовања и дизајнирања, виша или висока школска спрема техничке струке; пробни рад је обавезан; кандидати са пребивалиштем на територији општине Инђија. Биографије
слати на мејл: snezana.kopanja@tehnoexport.co.rs или одштампану биографију донети у фирму.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО

11080 Земун - Батајница, Царице Јелене 28

Одржавање електроинсталација на
бензинским станицама „Кнез“
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар, са радним искуством од 6 месеци. Заинтересовани кандидати могу се јавити Милану Михајловићу, телефон: 064/8594-405, у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса.

„ELIT LUX“ DOO

22400 Рума, Вука Караџића бб
тел. 022/431-425
e-mail: office@elitlux.rs

Рибочувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лиценца за рибочувара, положен
испит за рибочувара. Место рада: Рума, језеро Павловци, теренски
посао, обезбеђена исхрана. Лице за контакт: Бранка Ћанковић, тел.
022/431-425.

АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“

Нови Београд, Гандијева 148а, локал 31
тел. 011/2274-736, 060/1547-273

Инструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: инструктор вожње - Б категорија, инструкторска лиценца и
лекарско уверење. Предност имају самосталци са својим возилом.

Секретарица
УСЛОВИ: искључиво са искуством на новом систему КИОСК.
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Трговина и услуге

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

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

Саветник у осигурању

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

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

место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца
Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад
на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима;
креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад
под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних контаката са клијентима; вођење бриге о клијентима; редовно извештавање и учествовање у креирању стратегије за освајање
тржишта.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање
нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца, са назнаком за коју позицију конкуришу.
Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа
Саватић.

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

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад
на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под
притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и
развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда месечног и годишњег плана продукције; успостављање пословних контаката; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање портфеља
осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама
уговора о осигурању као и обнављање уговора о осигурању; редовно
посећивање клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње; пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање
нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним
вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

Продавац осигурања аутоодговорности

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

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

место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад
на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима;
креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад
под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних
контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта
осигурања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања
АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање
нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs
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WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје

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

ДОО „ФИЛОСОФИЈА ЖИВОТА“
18000 Ниш, Цара Душана 2
e-mail: bestfornis@gmail.com

Продаја, пријем робе и одржавање
на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; радно искуство: 12 месеци; пробни рад: 1 месец; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије (пожељно); знање грчког или енглеског језика
(средњи ниво); слање пријава за запослење мејлом. Рок за пријаву:
15 дана.

СЗР „АУТОСТИЛ“
ОЛИВЕРА КАСТРАТОВИЋ ПР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Футошка 36-38
тел. 063/262-716

Шивач - кројач

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - шивач конфекције или II и I
степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведену адресу.
Рок за пријаву: до 16.09.2016.

“ALEX FASHION” ДОО

21000 Нови Сад, Козарачка 16/А
тел. 060/3120-129
e-mail: alex.kosovac@aol.com

Механичар за машине у конфекцији
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: V степен, механичар за машине за шивење - специјалиста; IV
или III степен, механичар за машине за шивење.

Шивач/кројач

100 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен - текстилни техничар или конфекционар текстила
или конфекцијски техничар; III степен - кројач или кројач и конфекционар или кројач текстила или шивач конфекције и II степен - шивач
текстила; пробни рад 3 месеца; обезбеђена исхрана; потребно искуство у шивењу и кројењу текстила. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 14.10.2016.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН “БАМБОЛА 021”
21000 Нови Сад, Војводе Путника 77
тел. 063/548-262

Козметичар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен - козметичар или III, II и I степен стручне спреме.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву:
до 06.10.2016.

“KRONE SERVICE” ДОО

21000 Нови Сад, Гогољева 26 Л-2
тел. 060/5566-580

Спремачица - хигијеничар
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Јављање кандидата на
горенаведену адресу. Рок за пријаву: до 07.11.2016.

ШАМПАЊАЦ Н

21000 Нови Сад, Футошки пут 9
тел. 063/501-898

Кувар
УСЛОВИ: III степен - кувар једноставних јела.

Конобар
УСЛОВИ: IV степен - конобар или III, II и I степен стручне спреме.

Помоћни кувар

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

УСЛОВИ: IV, III степен - кувар једноставних јела, II степен - помоћни
кувар или I степен стручне спреме, рад у сменама. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 06.10.2016.
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Трговина и услуге

ПЕКАРА “ЈОРДАН”

21000 Нови Сад, Цара Душана 37
тел. 021/6371-327

Помоћни пекар
УСЛОВИ: IV, III, II степен - помоћник пекара или I степен стручне спреме.

Продавац

УСЛОВИ: IV и III степен - продавац или II и I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 07.10.2016.

ДОО „ГЕПАРД“
ЗА ПРОИЗВОДЊУ СПОРТСКЕ И
ДРУГЕ ОБУЋЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Кочи Ивана 2
тел. 021/6301-977
e-mail: milka62culibrk@gmail.com

СЗФР „ЈАСМИН“

11070 Нови Београд, Гандијева 76/А
тел. 064/1378-703

Фризер

са пробним радом од 1 месеца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме или ПК фризер, радно искуство
од 12 месеци, пуно радно време, рад у сменама. Пријаве на конкурс
путем телефона: 064/1378-703. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

„MASTER CARE SB“ ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 124
тел. 011/269-7170
e-mail: dalibor.urosevic@gmail.com

Кројач - шивач

са пробним радом од 3 месеца

Израђивач обуће

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, са радним искуством од 6
месеци. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу или контактирати послодавца путем телефона: 011/269-7170. Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УСЛОВИ: IV степен - обућарски техничар и III степен - израђивач
обуће и кожне галантерије или израђивач доњих делова обуће; пробни рад 6 месеци. Јављање кандидата на горенаведени број телефона
и мејл. Рок за пријаву: до 31.10.2016.

11070 Нови Београд, М.Миланковића 34
тел. 011/613-1602
e-mail: hr@protechmax.rs.

4 извршиоца

“КОРТ” ТР

21000 Нови Сад, Стевана Дроњског 1
тел. 062/266-814, 063/7369-913
e-mail: kortmarketi@gmail.com

Продавац

10 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II степен - руковалац робом, помоћни продавац или I степен стручне спреме; пробни рад 1 месец; рад у
сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву: до 08.10.2016.

„PRO-TECH MAX“ DOO

Портир, послови физичко-техничког
обезбеђења
на одређено време до 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељна лиценца, пожељно завршен ППЗ курс, да кандидат није осуђиван, радно искуство од 6 месеци. Пробни рад 1 месец, рад у сменама, пуно радно време. Пријаве
на конкурс на контакт телефон: 011/613-1602 или на и-мејл адресу:
hr@protechmax.rs. На и-мејл адресу послати радну биографију. Рок
за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

СЗТР “BABY SHOP САНДРА”

21000 Нови Сад, Игманска 2
тел. 021/419-246
e-mail: babyshop.sandra@gmail.com

Шивач - кројач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2, VI/1, V, IV, III, II степен - шивач текстила или I степен стручне спреме; шивење на индустријским шиваћим машинама.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву:
до 23.09.2016.

ПЕКАРСКО-ТРГОВИНСКА
РАДЊА „САВЕСКИ“
25000 Сомбор, 8. марта 26
тел. 063/537-096

Помоћни пекар
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме пекарске струке, односно било које струке са познавањем пекарских послова; ноћни рад и
обезбеђена исхрана. Кандидати треба да се јаве на наведени контакт
телефон. Рок за пријављивање 15 дана.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
„INTRO SELECT“
Нови Сад
e-mail: nikola.tepavac13@gmail.com

Месар у производњи

на одређено време до 12 месеци, пробни рад 3
месеца
Место рада: „Крас“ доо, Сежана, Словенија и МДК
доо, Љубљана, Словенија
10 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - месар; пожељно је да кандидати
имају радно искуство у струци минимум 24 месеца. Рад је у сменама,
обезбеђен смештај, превоз, исхрана. Изабрани кандидат је здравствено и социјално осигуран, визе и боравишне дозволе обезбеђује послодавац. Заинтересовани кандидати могу да доставе своје радне биографије на и-мејл: nikola.tepavac13@gmail.com. Детаљне информације о
условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. Рок
трајања конкурса: до 14.10.2016. године.

Mедицина
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Медицинска сестра - инструментарка

на одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; пожељно је
претходно радно искуство у стационарним здравственим установама
на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе:
оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са просечном оценом), оверени препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном
искуству у струци након положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте или
очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип), биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном докумнтацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи
избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
дужег боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа педијатријски смер, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца
или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару, пожељно
радно искуство на наведеним пословима. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - педијатријског смера, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце (за кандидате који су у
радном односу) или решење о упису у комору (за кандидате који нису
у радном односу), уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије
од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку
биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација које могу бити важне за доношење

Бесплатна публикација о запошљавању

одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључивања уговора достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли, поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд,
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас“ или лично доставити у
писарницу Дома здравља Раковица.

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

Медицинска сестра

на одређено време до 31.12.2016. године, у
Одељењу за здравствену заштиту одраслог
становништва - ЗА Биљача
УСЛОВИ: медицинска школа, општи смер, IV степен стручне спреме и
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас
подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи (оверена
фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), лиценцу за рад или Решење о упису у КМСЗТС (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење
о држављанству (оверена фотокопија), уверење суда да се не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). У захтеву (молби) кандидат треба да
наведе документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве се могу
поднети лично у Дому здравља Бујановац, Карађорђа Петровића 328,
Бујановац, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, у затвореној
коверти, или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља
Бујановац, са назнаком „За оглас“ и називом радног места. Оглас ће
бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије
и остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. О резултатима избора кандидати ће бити писмено обавештени.

„ЈЕЛАДОМ“ УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

11000 Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011-7423-663.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена
средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра техничар, положен државни стручни испит, радно искуство није битно. Рок трајања конкурса је 15 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Кандидати се на конкурс пријављују путем телефона:
011/7423-663, особа за контакт: Милица Биоленчек. За кандидате из
унутрашњости обезбеђен је смештај.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Стручни сарадник за правне послове

у Одсеку јавних набавки Опште болнице
Пожаревац, на три месеца, због повећаног обима
посла
Опис послова: учествује у припреми конкурсне документације и одговара за усклађеност исте са Законом о јавним набавкама; стара се о
непосредној примени закона о јавним набавкама и подзаконских аката
који уређују јавне набавке; стара се о благовремености предузимања
одређених радњи у поступку јавних набавки; припрема записнике,
извештаје, одлуке и уговоре у јавним набавкама; у случају непоштовања Закона о јавним набавкама и уочених пропуста у раду тендерске
комисије и других запослених у одсеку, обавештава шефа Одсека јавних набавки; учествује у припреми правилника и других нормативних
аката који се односе на јавне набавке; припрема и доставља редовне
извештаје управи за јавне набавке по закону и подзаконским актима из
домена јавних набавки; обавља и друге послове своје струке по налогу
непосредног руководиоца.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба
да испуњава и следећи услов: завршен правни факултет - VII степен
стручне спреме. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно
место се кандидат пријављује, треба доставити: кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву
са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац,
Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања и одсуства са рада ради неге детета
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. Уколико кандидат поседује
радно искуство потребно је доставити 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 Опште болнице „Свети
Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети
Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

Акушерска сестра - техничар

на одређено време од 6 месеци, до повратка
запослене са боловања и због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња и виша стручна спрема, 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 и VI степену стручне спреме,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Уколико кандидат поседује радно
искуство потребно је доставити 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 Опште болнице „Свети Лука“
Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“,
Смедерево, Кнез Михаилова 51, 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21г
тел. 011/2607-137
e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца
Место рада: Ариље

УСЛОВИ: лиценца за фармацеута, знање енглеског - почетни ниво, рад
на рачунару; радно искуство минимум 24 месеца. Рад у сменама, пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: до 27.09.2016. године. Заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу се јавити послодавцу на горенаведени број телефона, особа за контакт Татјана Анђелић Јовановић
или доставити радну биографију на и-мејл.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21г
тел. 011/2607-137
e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар/ка
на одређено време 3 месеца
Место рада: Ариље

УСЛОВИ: стручни испит, знање енглеског - почетни ниво, рад на рачунару; радно искуство минимум 24 месеца. Рок трајања конкурса: до
27.09.2016. године. Заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу
се јавити послодавцу на горенаведени број телефона, особа за контакт Татјана Анђелић- Јовановић или доставити радну биографију на
и-мејл.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21г
тел. 011/2607-137
e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар/ка
на одређено време 3 месеца
Место рада: Чајетина

УСЛОВИ: знање енглеског - почетни ниво, рад на рачунару, положен
стручни испит; радно искуство минимум 24 месеца. Рок трајања конкурса: до 27.09.2016. године. Заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу се јавити послодавцу на горенаведени број телефона, особа
за контакт Татјана Анђелић Јовановић или доставити радну биографију на и-мејл.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен 03.08.2016. године у публикацији „Послови“,
за радно место: специјалиста гинекологије и акушерства или
доктор медицине у Служби за гинекологију и акушерство, на
одређено време од 6 месеци, исправља се у погледу броја
извршилаца и уместо: 2 извршиоца треба да стоји: 1 извршилац. У осталом делу оглас остаје непромењен.

www.nsz.gov.rs
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Mедицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Миграциони сервисни центар Нови Сад

Оглашава слободна радна места за рад у СР
Немачкој

Миграциони сервисни центар Нови Пазар

Послодавац: Rummelsberger Dienste fur Menschen im Alter
gemeinnutzige GmbH

Миграциони сервисни центар Крушевац

Београд, Краља Милутина 8

Асистент на пословима за здравствену негу

НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

место рада: СР Немачка, Баварска
7 извршилаца

Миграциони сервисни центар Краљево

Опис посла: асистент на пословима за здравствену негу у старачком дому до признавања дипломе у СР Немачкој, а после признавања
дипломе рад на пословима квалификованог здравственог радника на
одељењу геронтолошке и геријатријске неге.

Миграциони сервисни центар Бор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар; VI/1 степен стручне спреме - виша медицинска сестра; VI/2 степен стручне спреме - струковна медицинска сестра; обавезно знање
немачког језика - Б1 ниво, према Европском референтном оквиру (за
нострификацију дипломе потребно је знање немачког језика Б2); положен стручни испит за медицинске раднике. Радно искуство: пожељно
6 месеци. Радни однос се заснива на одређено време 12 месеци на
пословима асистента за здравствену негу до нострификације дипломе,
уз могућност ангажовања на неодређено време, минимум 3 године, на
пословима квалификованог здравственог радника након нострификације дипломе.
ОСТАЛО: трошкове превоза од Републике Србије до СР Немачке и
назад сноси изабрани кандидат; трошкове регулисања радне дозволе
и издавања радне визе сноси послодавац; висина бруто зараде 1.900
евра до признавања дипломе, а након нострификације 2.600 евро
(бруто); изабрани кандидат је социјално осигуран од првог дана запослења; смештај за раднике је обезбеђен, трошкове смештаја сноси изабрани кандидат.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику
у Еуропас формату, диплома завршене средње школе/више школе фотокопија (преведена на немачки језик и оверена од стране судског
тумача са апостилом), уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија (преведена на немачки језик и оверена
од стране судског тумача са апостилом), сертификат о стеченом знању
немачког језика, Б1 (Goethe института, ОСД, ДАФ, ТЕЛЦ). Наведена
документа доставити и на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом,
на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: Асистент на пословима за здравствену негу - Rummelsberger Dienste fur Menschen im Alter
gemeinnutzige GmbH, СР Немачка. Кандидати који нису евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за
запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Гундулићев венац 23-25, са назнаком: За конкурс: Асистент на
пословима за здравствену негу - Rummelsberger Dienste fur Menschen
im Alter gemeinnutzige GmbH, СР Немачка. Детаљне информације о
условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О
месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона или и-мејла кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да
се обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан).
- миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-062

Миграциони сервисни центар Ниш НСЗ
Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

Бесплатна публикација о запошљавању

НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 14.10.2016. године

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ КНИЋ
34240 Кнић
тел/факс: 034/510-173

Стоматолог

у Одељењу за општу стоматологију, на одређено
време до повратка одсутног запосленог
Опис послова: Спроводи превентивне мере ради спречавања болести
уста и зуба, предузима мере лечења уста и зуба, оцењује привремену
радну неспособност, спроводи програм здравствено-васпитног рада,
води потребну медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет - VII степен стручне спреме; положен стручни испит за стоматолога; лиценца за рад издата од
Стоматолошке коморе или решење о упису у Комору. Као доказе о
испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас
са биографијом; оверену фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; лиценцу за рад Стоматолошке коморе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе лично или
поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“, 34240
Кнић.

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
3 извршиоца
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
- 3 извршиоца“. 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; 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 за
које се примају. Оглас ће бити објављен и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.
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ДОМ ЗДРАВЉА

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Медицинска сестра - техничар

у Служби за хитну медицинску помоћ са
санитетским транспортом Дома здравља (рад
у сменама), на одређено време до повратка
запослене са трудничког, односно породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер и поседовање лиценце. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о
испуњавању услова, у оригиналу или у овереном препису: уверење о
држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага и кривични поступак. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе на адресу Дома здравља Нови Пазар, Генерала
Живковића 1, са назнаком: „За јавни оглас”.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу трауматологије, у Служби ортопедије,
трауматологије и неурохирургије Стационара на
Клиници за дечју хирургију, на одређено време до
повратка запослене са боловања дужег од 30 дана,
са пробним радом од 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио
лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и
друге послове из свог делокруга, а по налогу начелника и главне сестре Одељења; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је
начелнику и главној сестри Клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане
законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну
спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, педијатријски
или општи смер; положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома
о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не
старије од 6 месеци); кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати
и фотокопију личне карте. Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти,
лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем једне медицинске сестре - техничара у Одељењу трауматологије, до повратка запослене са боловања”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за психијатрију, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене, до
њеног повратка или престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни
испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у
комору. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адре-
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сом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, oверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе, сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),
оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе. 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. 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Оглас се објављује и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“
са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на
адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

Грађевинарство и индустрија
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Мађарској
Послодавац: YANFENG HUNGARY AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS
KFT
Будимпешта - Мађарска

Полуквалификовани радник на пословима
производње унутрашњих делова за премијум
класу возила
25 извршилаца (5 особа са инвалидитетом)

Опис посла: тапетарски процес ручног пресвлачења делова аутомобила, коришћењем коже или ПВЦ материјала у технологији лепљења,
у оквиру производње унутрашњих делова за премијум класу возила
(мерцедес, порше, BMW, масерати).
Место рада: погон у граду Папа, Мађарска.
НАПОМЕНА: На конкурс могу да се јаве само кандидати са подручја
Суботице и Кикинде.
УСЛОВИ: завршена основна школа, знање мађарског језика на
средњем или вишем нивоу, радно искуство није неопходно. Радни
однос се заснива на неодређено време, пробни рад 3 месеца. Рад је
у три смене, у трајању од по 8 сати. Запослени је од почетка рада
социјално осигуран. Трошкове издавања дозволе за рад и регулисања
радне визе сноси послодавац, као и трошкове транспорта из Србије
и евентуалног повратка радника у Србију, након престанка уговора о
раду. Смештај и издавање лекарског уверења пре одласка на рад у
иностранство, трошковно такође сноси послодавац. Висина зараде за
почетнике креће се од 395 до 400 евра (бруто), што представља основицу за рад по сменама, прековремени рад и бонус фабрике (исплаћује
се након испита и износи око 22% месечно). Након периода обуке,
висина зараде која се исплаћује износи око 716 евра. Радно време: 40
сати недељно.
Потребна документација: радна биографија/CV у Еуропас формату
(особе са инвалидитетом не треба да доставе доказ о статусу ОСИ, већ
само у CV-у да наведу да припадају овој категорији); диплома завршене основне школе - копија.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају Филијали Суботица и Филијали Кикинда НСЗ, у којима
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијала, са назнаком
„За конкурс: полуквалификовани радници за погон у месту Папа Мађарска“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у
Националној служби за запошљавање потребна документа достављају
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за
град Београд, Миграциони сервисни центар, Гундулићев венац 23-25,
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Грађевинарство и индустрија
са назнаком „За конкурс: полуквалификовани радници за погон у месту
Папа - Мађарска“. Детаљне информације о условима рада кандидати
ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона или мејлом, кандидати
који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се обрате:
свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ, Миграционом сервисном центру Београд, НСЗ - Филијала Београд, Гундулићев венац 23-25,
телефон: 011/2929-062 или Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300301 (позив бесплатан). Рок трајања конкурса: 31.12.2016. године.

ГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „МАНОЈЛОВИЋ“ ДОО
11080 Земун - Батајница, Краља Радослава 181/11

Физички радник на грађевини

на одређено време од 3 месеца, са пробним радом
од месец дана
6 извршилаца

„МЕТАЛАЦ“ АД

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, у било ком занимању, са
радним искуством од 12 месеци. Заинтересовани кандидати могу се
пријавити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, особа за
контакт Стеван Манојловић, телефон: 064/0046-945.

Управник погона пресовања и топлог погона

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

Служба за људске ресурсе и правне послове
32300 Горњи Милановац, Кнеза Александра 212

Одговорности и овлашћења: учествовање у изради планова и радних
задатака погона; организација и спровођење планираног производног
процеса; оптимално коришћење производних капацитета и постизање
максималне продуктивности; праћење реализације и квалитета процеса, извештавање; старање о поштовању радно-технолошке дисциплине, мера заштите на раду и екологије; унапређење рада погона и
праћење савремених достигнућа.

„ТУРБО ГАС“ ДОО

Дипломирани инжењер грађевинарства

теренски рад, база у Кикинди, на одређено време 6
месеци
Опис посла: организација процеса рада на градилишту - послови одговорног извођача радова.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер (или мастер) металургије или машинства, радно искуство на истим или сличним пословима. Пожељне особине/вештине: изражене способности организације и комуникације,
тимски рад, познавање рада на рачунару, активно знање страног језика (енглески, немачки), возачка дозвола Б категорије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова достављају се најкасније до
петка 30. септембра 2016. године, поштом на наведену адресу.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевинарства; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - почетни ниво;
основна информатичка обука; пожељна лиценца за извођење радова;
рад у преподневној смени; током рада на терену обезбеђен смештај и
исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Лице за контакт:
Ивана Ротаров. Кандидати могу послати радну биографију путем мејла.

Менаџер продаје

11080 Земун, Батајница, Краља Радослава 181/11

3 извршиоца

Одговорности и овлашћења: учествовање у изради плана продаје,
анализа потенцијала конкретног тржишта и проналажење нових
купаца, презентовање понуде и продајног асортимана; оперативни
послови са постојећим купцима (вођење досијеа, пријем поруџбеница, посредовање, обилазак тржишта...); остварење продаје и наплате,
извештавање.
УСЛОВИ: занимања академских студија ранга VII степена стручне
спреме, уз неопходно активно знање најмање једног од следећих страних језика: немачки, руски, француски, италијански, шпански. Пожељне особине/вештине: изражена способност комуникације, тимски рад,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Предност
имају кандидати са искуством у продаји и знањем више страних језика
(читање, писање, конверзација). Пријаве са биографијама и доказима
о испуњавању услова достављају се најкасније до петка 30. септембра
2016. године, поштом на горенаведену адресу.

Први утисак је најважнији - будите
испред свих

ГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „МАНОЈЛОВИЋ“ ДОО
Тесар

на одређено време од 3 месеца, пробни рад месец
дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме грађевинске школе, тесар,
са радним искуством од 12 месеци. Кандидати се могу пријавити у року
од 5 дана од дана објављивања конкурса, Стевану Манојловићу, на
број телефона: 064/0046-945.

АД „ЧОКОЛЕНД“

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 069/199-10-60

Дипломирани инжењер прехрамбене
технологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер прехрамбене технологије са радним искуством од 12 месеци, знање енглеског језика средњи ниво. Кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 069/19910-60.

АД „ЧОКОЛЕНД“

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 069/199-10-60

Виљушкариста

на одређено време
УСЛОВИ: виљушкариста, IV степен стручне спреме, радно искуство до
једне године; возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару - основни ниво. Кандидати треба да се јаве на контакт телефон:
062/621-328.
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ИЗМЕНА ОГЛАСА
“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ

Саобраћај и везе

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
Оглас објављен 07.09.2016. године у публикацији “Послови”, мења се у делу УСЛОВИ тако што се брише број телефона за контакт, а кандидати пријаве за запослење треба да
шаљу путем мејла, на адресе: predrag@mingbgd.com и ivan.
velickovic@mingbgd.com.

ДОО “АГ СИСТЕМ”

18000 Ниш, Патриса Лумумбе 47/62

Монтер алуминијумских конструкција
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: машинбравар; возачка дозвола Б категорије; пожељно радно искуство у препознавању и употреби алата и машина; пробни рад: 1 месец. Слање пријава за запослење
мејлом. Телефони за контакт: 064/70-14-779 и 064/14-66-045. Рок за
пријаву: 30.09.2016. године.

ИНСТАЛАЦИЈА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО

11070 Нови Београд, Вајара Ж. Лукића 58а/2-3
тел. 011/3184-248
e-mail: instainz@gmail.com

Инжењер у инжењерингу

„СИРМИУМБУС“ ДОО

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
тел. 064/8678-102

Возач аутобуса

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: средња стручна спрема, Д категорија и минимум годину дана
рада у струци. Рок за пријаву на конкурс је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Лице за контакт: Нада Димитријевић,
телефон: 064/8678-102. Пријаве са потребном документацијом слати
на мејл: nadadimitrijevic83@gmail.com.

ДОО „IN-AIR CORPORATION“
18000 Ниш, 7. јула 28

Возач у међународном саобраћају
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: возач; возачка дозвола Е категорије; пожељно радно искуство. Телефон за контакт: 063/45-49-11. Рок за пријаву: 30 дана.

Култура и информисање

са пробним радом од 6 месеци
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, термо-техничке струке,
VII степен стручне спреме, машински инжењер, смер: термо-технички,
са лиценцом 381, без обзира на радно искуство; пуно радно време, рад
и ван просторија послодавца, обезбеђен превоз.

Инжењер у инжењерингу

са пробним радом од 6 месеци
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, термо-техничке струке,
VII степен стручне спреме, машински инжењер, смер: термо-технички,
са лиценцом 330 и 430, без обзира на радно искуство; пуно радно време, рад и ван просторија послодавца, обезбеђен превоз.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс на тел. 063/236-679 или на и-мејл адресу:
instanz@gmail.com. На увид доставити CV и лиценце. Рок за пријаву
на конкурс је 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац, Српских владара 163
тел. 012/334-808
e-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време од 3 месеца, са пола радног
времена (20 часова недељно)
УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Уз пријаву доставити следећа
документа: оверену фотокопију сведочанства/дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
биографију. Општи услови запошљавања одређени су у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у Завичајном музеју Петровац на Млави, Правилником о раду Завичајног музеја и Статутом Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац, Српских владара 187
тел. 012/7100-237

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време од 3 месеца, са пола радног
времена (20 часова недељно)
УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Уз пријаву доставити следећа
документа: оверену фотокопију сведочанства/дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
биографију. Општи услови запошљавања одређени су у складу са
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Удружењу ликовних уметника Петровац, Правилником о раду
УЛУП-а и Статутом УЛУП-а. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д

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

1. Доцент/ванредни професор за ужу научну
област Практично богословље/ тежиште
истраживања Теологија црквене музике
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат из музичких наука сродан научној области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене магистарске и основне студије православне теологије и основне
студије опште музичке педагогије, 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 домаћим и међународним научним скуповима из наведене уже научне области.

2. Асистент за ужу научну област Практично
богословље/тежиште истраживања
Литургика
УСЛОВИ: да је студент докторских студија (VII/1 степен) или магистар
наука (VII/2 степен); да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; да показује смисао за наставни рад (сходно
члану 72 Закона о високом образовању). Предност ће имати кандидати
са радним искуством у академској настави и раду са студентима из
уже научне области и/или опште наставно и педагошко искуство, као
и кандидати који су до сада показали резултате свог научноистраживачког рада.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: 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 (и/или доказ о уписаним докторским студијама, односно
прихваћеној теми докторске дисертације за радно место под тачком
2), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, докази о радном искуству (за радно место
под тачком 1) и доказ о учешћу у домаћим и међународним научним
скуповима из наведене уже научне области (и/или доказ о општем
наставном и педагошком искуству и резултатима научноистраживачког рада за радно место под тачком 2), подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Радник на одржавању чистоће
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву
са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију
извода из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеној основној школи, фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор кандидата извршиће
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Служба за опште послове (Пријава на конкурс),
11000 Београд, Војводе Степе 305.

OСНOВНA ШКOЛA
„ИВO ЛOЛA РИБAР“

11308 Бeгaљицa - Грoцкa, Живaнa Joвaнoвићa 1

Нaстaвник истoриje

сa 70% рaднoг врeмeнa, нa oдрeђeнo врeмe дo
пoврaткa рaдникa сa бoлoвaњa

Нaстaвник мaтeмaтикe и инфoрмaтикe

сa 87% рaднoг врeмeнa, нa oдрeђeнo врeмe дo
пoврaткa рaдникa сa бoлoвaњa

Нaстaвник музичкe културe и хора и оркестра
сa 70% рaднoг врeмeнa, нa oдрeђeнo врeмe дo
истeкa мaндaтa дирeктoру шкoлe

УСЛOВИ: VII стeпeн стручнe спрeмe oдгoвaрajућeг зaнимaњa, прeмa
Прaвилнику o стeпeну и врсти oбрaзoвaњa нaстaвникa и стручних
сaрaдникa у oснoвнoj шкoли („Службeни глaсник РС“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016). Кaндидaти трeбa дa испуњaвajу слeдeћe услoвe:
дa пoсeдуjу oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe из члaнa 8 стaв 2 и 4 Зaкoнa o
oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Службeни глaсник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Прaвилникa o стeпeну и
врсти oбрaзoвaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa у oснoвнoj шкoли
(„Службeни глaсник РС - Прoсвeтни глaсник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016), дa испуњaвajу oстaлe услoвe прoписaнe члaнoм 120 стaв 1
тaч. 1, 2, 3, 4 и 5 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
дa имajу 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. Пoтпунa приjaвa
трeбa дa сaдржи: крaћу биoгрaфиjу (кaндидaти дoстaвљajу уз приjaву),
oвeрeну фoтoкoпиjу диплoмe o стeчeнoм oдгoвaрajућeм oбрaзoвaњу
(кaндидaти дoстaвљajу уз приjaву), дoкaз o пoсeдoвaњу држaвљaнствa Рeпубликe Србиje (увeрeњe o држaвљaнству), извoд из мaтичнe
књигe рoђeних; кaндидaт кojи je стeкao oбрaзoвaњe пo прoписимa кojи
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урeђуjу висoкo oбрaзoвaњe пoчeв oд 10.09.2005. гoдинe дужaн je дa
дoстaви пoтврду дa ли сe рaди o студиjaмa првoг или другoг стeпeнa
сa свoje висoкoшкoлскe устaнoвe. Кaндидaти уз приjaву дoстaвљajу:
пoтврду или увeрeњe висoкoшкoлскe устaнoвe дa имajу oбрaзoвaњe
из психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дисциплинa стeчeнo нa
висoкoшкoлскoj устaнoви у тoку студирaњa или нaкoн диплoмирaњa
oд нajмaњe 30 бoдoвa и 6 бoдoвa прaксe у устaнoви, у склaду сa Eврoпским систeмoм прeнoсa бoдoвa; дoкaз дa знajу jeзик нa кoм сe oствaруje
oбрaзoвнo-вaспитни рaд - српски jeзик (у oбaвeзи су дa дoстaвe сaмo
oни кaндидaти кojи oбрaзoвaњe нису стeкли нa српскoм jeзику, a
дoкaзуje сe пoтврдoм oдгoвaрajућe висoкoшкoлскe устaнoвe дa je кaндидaт пoлoжиo испит из српскoг jeзикa); дoкaз o пoсeдoвaњу психичкe, физичкe и здрaвствeнe спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa
(лeкaрскo увeрeњe) пoднoси сaмo изaбрaни кaндидaт, прe зaкључeњa
угoвoрa o рaду; увeрeњe дa нису oсуђивaни прaвoснaжнoм прeсудoм
зa кривичнa дeлa утврђeнa у чл. 120 стaв 1 тaчкa 3 Зaкoнa o oснoвaмa
систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa - прибaвљa шкoлa; увeрeњe нaдлeжнoг oргaнa - судa дa сe прoтив кaндидaтa нe вoди истрaгa нити дa je
пoдигнутa oптужницa дoстaвљa кaндидaт. Кaндидaт кojи je у тoку студиja пoлoжиo испитe из пeдaгoгиje или психoлoгиje или je пoлoжиo
стручни испит, oднoснo испит зa лицeнцу, смaтрa сe дa имa oбрaзoвaњe
из члaнa 8 стaв 4 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa
(дoкaз o тoмe прилaжe сe уз кoнкурсну дoкумeнтaциjу). У склaду сa
члaнoм 130 стaв 4 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, прoвeру психoфизичких спoсoбнoсти кандидата врши Нaциoнaлнa службa зa зaпoшљaвaњe, примeнoм стaндaрдизoвaних пoступaкa.
Нaвeдeнa дoкумeнтa нe смejу бити стaриja oд 6 мeсeци, a прилoжeнe
фoтoкoпиje мoрajу бити oвeрeнe oд нaдлeжнoг oргaнa кao дoкaз дa
су вeрнe oригинaлу. Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe приjaвe, кao и
приjaвe сa нeoвeрeнoм дoкумeнтaциjoм, нeћe сe рaзмaтрaти. Приjaвe
слaти нa гoрeнaвeдeну aдрeсу, сa нaзнaкoм „Зa кoнкурс“, личнo или
прeпoручeнoм пoштoм. Рoк зa приjaву je 8 дaнa oд дaнa oбjaвљивaња.

положен правосудни испит, радно искуство од 36 месеци. Место рада
је на територији општине Стари град, Београд, Теразије 27. Пријаве на
конкурс слати на и-мејл адресу: konkurs@mbs.edu.rs. Рок за пријаву
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/8500-128

Наставник виолине

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, VII/1 степен или други степен
академских студија - мастер; психичка, физичка и здравствена способност; потврда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; уверење о држављанству. Конкурс
је отворен осам дана од дана објављивања. Кандидат уз пријаву на
конкурс треба да достави: уверење о држављанству и доказ о стеченом одговарајућем образовању/стручној спреми. Неблаговремене и
непотпуне молбе неће се узимати у разматрање. Молбе са потребном
документацијом доставити на адресу: Основна музичка школа, Булевар револуције 19, Гроцка 11306, са назнаком „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-354

Лаборант у ОЈ Институт за хуману генетику
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, положен
стручни испит. Уз пријаву поднети биографију и копије доказа о
испуњавању услова огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕГИЊА МИЛИЦА“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 011/6158-031

Наставник физике

на одређено време до 12 месеци, са 50% радног
времена, односно 20 сати недељно
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физике, рад у сменама.
Пријава на конкурс путем телефона: 011/6277-061 или на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
Конкурс објављен 07.09.2016. године у публикацији „Послови“ број 690, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник - доцент за ужу научну област
Пејзажна архитектура и хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из наведене
области; доктор наука - архитектура или доктор техничких наука, способност за наставни рад, научни односно стручни радови; Шумарски
факултет, Одсек и студијски програм за пејзажну архитектуру и хортикултуру; архитектонски или технички факултети на којима се стиче
наведено звање.

Наставник - доцент за ужу научну
област Семенарство, расадничарство и
пошумљавање

на одређено време од 5 година, без обзира на радно
искуство
УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из области шумарства, способност за наставни рад, научни односно стручни радови,
Шумарски факултет, Одсек шумарство.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника
Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова,
сепарати радова), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА
11070 Нови Београд, Народних хероја 30
e-mail: konkurs@mbs.edu.rs

Дипломирани правник

на одређено време до 12 месеци, са пробним радом
од 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник; познавање рада на рачунару (Word, Excel), знање енглеског (средњи ниво),
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16

Администратор

на одређено време од годину дана

Референт у студентској служби

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: високо образовање првог степена струковних студија, радно искуство на пословима администрирања система у високом образовању (за радно место под тачком 1), односно, радно искуство на
пословима у студентској служби у високом образовању (за радно место
под тачком 2), спремност за тимски рад. Кандидати треба да доставе:
пријаву на оглас, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о стеченом образовању.
Кандидати који уђу у ужи избор доставиће потврду из МУП-а и суда
да нису кривично гоњени и осуђивани. Пријаве са прилозима се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Висока
школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16 или у кадровској служби школе.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Доцент односно ванредни професор за ужу
научну област Међународне студије
на одређено време од 5 година

Доцент односно ванредни професор за ужу
научну област Социјална политика
на одређено време од 5 година

Доцент односно ванредни професор за ужу
научну област Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких наука
на одређено време од 5 година

Доцент односно ванредни професор за ужу
научну област Европске студије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као
и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и
Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за
избор у звање доцента односно ванредног професора и Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“; бр. 183 - пречишћен текст, од 12.02.2015.
године). Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе,
очитану /копију личне карте кандидата, списак научних и стручних
радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима.

Ванредни односно редовни професор за ужу
научну област Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких наука
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као и
да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15 и Статутом
Факултета политичких наука за избор у звање ванредног односно
редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника
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на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
183 - пречишћен текст, од 12.02.2015. године). Уз пријаву доставити:
биографију, оверен препис дипломе, очитану/копију личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге
доказе у складу са напред наведеним актима. Избор ванредног професора врши се на одређено време од 5 година, а избор редовног професора на неодређено време.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ ,,ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/3621-670

Домар

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог са боловања
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске, електро или
дрвне струке, КВ или ВКВ радник; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и биографију.
Доказ о психичкој способности за рад са полазницима школе кандидат
ће доставити након коначности одлуке о избору. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс. Пријаве са потребном документацијом
доставити на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Напомена: школа ради на пунктовима
- издвојеним одељењима у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Жаркову,
Сурчину, Лединама, итд.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну област
Српски језик, предмет Стилистика српског
језика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 Закона о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област
Хунгарологија, предмети: Мађарска
књижевност 5-6 и Теорија и техника
превођења 1-2
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Неохеленистика, предмет Балканологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Романистика,
предмет Француски језик
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 Закона о високом образовања и чланом 105 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијански језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Библиотечка
информатика, предмет Структура
информација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и који
показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области
за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали
услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању и чланом
113 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Демонстратор за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијанска
књижевност

сарадник ван радног односа, на одређено време,
најдуже до 4 месеца

Демонстратор за ужу научну област
Словенистика, предмет Словеначки језик

сарадник ван радног односа, на одређено време,
најдуже до 4 месеца

Демонстратор за ужу научну област Општа
лингвистика, предмет Усвајање Л1, Корпусна
лингвистика
сарадник ван радног односа, на одређено време,
најдуже до 4 месеца

Демонстратор за ужу научну област
Албанологија, предмет Албански језик

сарадник ван радног односа, на одређено време,
најдуже до 4 месеца

Демонстратор за ужу научну област Општа
књижевност, предмет Поезија енглеског
романтизма 2
сарадник ван радног односа, на одређено време,
најдуже до 4 месеца

Демонстратор за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Народна књижевност и
фолклор
сарадник ван радног односа, на одређено време,
најдуже до 4 месеца
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Демонстратор за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Средњовековна
књижевност
сарадник ван радног односа, на одређено време,
најдуже до 4 месеца

Демонстратор за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Методика наставе
српске књижевности и језика
сарадник ван радног односа, на одређено време,
најдуже до 4 месеца

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских студија у
области филолошких наука који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за
наставни рад. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник српског језика и књижевности

са 45% радног времена, на одређено време ради
замене запослене која обавља послове помоћника
директора, до 31.08.2017. године

Наставник основа технике рада - теоријска и
практична настава
са 50% радног времена, на одређено време ради
замене запослене која обавља послове помоћника
директора, до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове сагласно чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и следеће услове: VII/1
степен стручне спреме, одговарајуће образовање према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника
у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у
развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/012). Наставници поред наведене стручне спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидати треба да испуњавају и друге посебне услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; уверење да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васптања (прибавља установа). Уз
пријаву са кратком биографијом, кандидат треба да достави и оверене
фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове конкурса
(диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, уверење и сл.),
из чл. 8 став 4 Закона о основама ситема образовања и васпитања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе. Доказ да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о
испуњености услова се подносе на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Криминалистичка тактика,
методика и оператива, наставни предмет
Криминалистичка стратегија
на период од 5 година
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УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска
академија или полицијска академија, стечен научни назив доктора
наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Казнено право, наставни предмет
Полиција у кривичном поступку
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, стечен научни
назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за
наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15),
Статута и Правилника о начину 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 без потребних доказа неће се
разматрати.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
Гњилане - Шилово

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по
пропису које уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога;
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стаченог одговарајућег образовања.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ одржављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: +
377/45-656-696.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАГОДИНА

ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“

35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Васпитач

за рад у селима, на одређено време преко 60 дана,
а најдуже до завршетка реализације припремногпредшколског програма у школској - радној
2016/2017. години, са 75% радног времена
4 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена педагошка академија
за образовање васпитача, васпитач предшколског васпитања и образовања.

Медицинска сестра

на одређено време преко 60 дана, односно до
расписивања конкурса на неодређено време, а
најдуже до завршетка школске 2016/2017. године,
односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање васпитачког
смера, медицинска сестра - васпитач.

Сервирка

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до
завршетка школске 2016/2017. године, односно до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, са
или без радног искуства.

Спремачица

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до
завршетка школске 2016/2017. године, односно до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, са
или без радног искуства.

Сервирка - спремачица

за рад у селу Вирине, на одређено време преко 60
дана, а најдуже до завршетка школске 2016/2017.
године, односно до 31.08.2017. године, са 63%
радног времена, односно 25 часова недељно
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, са
или без радног искуства.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава услове из чл. 120. ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи, уверење о држављанству. Уверење да је положио испит из
српског језика са одговарајућом методиком по програму одговарајуће
високошколске установе - подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Лекарско уверење о здравственој способности за рад подноси кандидат пре закључења уговора
о раду. Уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци.
Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. За детаљније информације обратити се на број
телефона: 035/8472-163. Пријаве са потребном документацијом слати
на горенаведену адресу или предати лично.

Национална служба
за запошљавање

14.09.2016. | Број 691 |
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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 Рачунарска
техника

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. 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, Светог Саве 65, 32000
Чачак. 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.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Ортопедија вилице
2 извршиоца

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Дечија и превентивна
стоматологија
Наставник у звање доцента за ужу научну
област Хирургија - ортопедија
Асистент за ужу научну област Анатомија
2 извршиоца

УСЛОВИ: А) За ванредног професора: најмање три научна рада из
научне области за коју се врши избор, објављена у међународним и
водећим националним часописима; најмање три научна рада саопштена на међународним или домаћим научним скуповима; учешће у реализацији најмање једног научног пројекта; објављен уџбеник, монографија, практикум из уже научне области; за ванредног професора на
клиничким предметима - завршена одговарајућа специјализација. Б)
За доцента: способност за наставни рад; научни назив доктора наука;
најмање два научна рада објављена у водећим домаћим часпописима
или најмање 3 научна или најмање 4 стручна рада објављена у зборницима са рецензијом; за доценте на клиничким предметима - завршена одговарајућа специјализација. В) За асистента: студент докторских
студија или магистар са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са просечном оценом најмање
осам; смисао за наставни рад. Посебни услови, оцена испуњености

36

| Број 691 | 14.09.2016.

услова и поступак избора наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом образовању, Правилником
о ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и
поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Кандидат треба да има одобрену докторску дисертацију, већи број објављених научних радова у домаћим и
иностраним часописима, већи број стручних радова на домаћим или
међународним скуповима. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености услова. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински
факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или
предати у Архиви Факултета.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„САВА ДЕЧАНАЦ“

Лепосавић, Немањина 11
тел 028/83-057

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: 1. да поседује високу стручну спрему
друштвеног смера и најмање три године раног искуства; 2. да својим
програмом учини вероватним квалитетно обављање послова директора; 3. да није осуђиван за кривично дело против привреде и службене дужности, за које су наступиле правне последице осуде, док те
последице трају; 4. да предложи Програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: уверење да не постоје законске сметње за обављање
послова директора, кратку биографију (не дужу од једне стране), прилог којим кандидат доказује своје стручне, организаторске и друге квалитете (Програм рада Центра за културу „Сава Дечанац“ Лепосавић у
наредном мандатном периоду).
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве
са документима подносе се лично или препоручено на адресу Центра
за културу „Сава Дечанац“, Лепосавић, Немањина 11, са назнаком: „За
конкурс“. Број телефона за информације: 028/83-057. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДОШ ТОШИЋ“
38334 Осојане, Исток

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - наставник, педагог или психолог; положен испит за директора школе (Правилник о полагању
испита за директора није донет, па изабрани кандидат има обавезу да
испит положи у законском року); поседовање лиценце, односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; најмање
пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима. Кандидати уз пријаву треба да доставе следеће доказе: оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању лиценце за наставника или стручног
сарадника; потврду о најмање пет година рада у области образовања
и васпитања; биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе; уверење о држављанству
Републике Србије. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве на конкурс са доказима доставити поштом препоручено на адресу: ОШ „Радош Тошић“, 38334 Осојане, Исток. Непотпуне и неблаговремене пријаве се не узимају у разматрање приликом избора. Рок за
пријаву је 15 дана.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

Студијски програм за енглески језик и књижевност

Професор разредне наставе

на одређено време од пет година

38213 Прилужје
тел. 028/467-060

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Професор француског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са недељном нормом од 6
часова
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, оверена диплома о завршеном факултету, извод из матичне књиге рођених, држављанство (не старије од 6
месеци), фотокопија личне карте и 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; да има
психичку, физичку и здравствену способност. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом
(оверене фотокопије) доставити поштом или лично на адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, 38213 Прилужје. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“ ОБИЛИЋ
38213 Прилужје
тел. 028/467-556

Професор рачунарства и информатике

за 8 часова недељне норме, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Уз молбу доставити следећа документа: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију доказа о положеном стручном
испиту, односно лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравсрвену способност за рад са децом и ученицима; уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дела, уверење
надлежног суда и МУП-а. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Документацију слати на адресу: Техничка школа „НиколаТесла“ Обилић, 38213 Прилужје. За ближе информације контакт телефон:
028/467-556.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за психологију

Наставник у звање доцента за научну област
Психолошке науке, ужу научну област
Клиничка психологија
на одређено време од пет година
Студијски програм за педагогију

Наставник у звање доцента за научну
област Педагошке науке, ужу научну област
Педагогија, теорија наставе и методика
васпитно-образовног рада
на одређено време од пет година
2 извршиоца
Студијски програм за историју

Наставник у звање доцента за научну
област Историјске науке, ужу научну област
Историја модерног доба
на одређено време од пет година

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник у звање доцента за научну област
Филолошке науке, ужу научну област
Англофона књижевност
Наставник у звање доцента за научну област
Филолошке науке, ужу научну област
Англистичка лингвистика
на одређено време од пет година

Лектор за научну област Филолошке науке,
ужу научну област Англистичка лингвистика
на одређено време од три година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл.
64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник
РС“, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија; списак научних радова; радови; дипломе о одговарајућој
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи; уверење о држављанству Републике Србије), подносе се на
адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска
Митровица, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити и на број
телефона: 028/425-473 и 425-475.

К РА Г У Ј Е В А Ц

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ“
34306 Венчани
тел. 034/6798-324

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место треба да испуњава опште
услове предвиђене чл. 24 до 29 Закона о раду, као и посебне услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља
школа); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и
4 Закона о основама система образовања и васпитања, дозволу за рад
(лиценцу), обуку и положен испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, као и степен и врсту образовања како су предвиђени Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/13). Изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања. На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - равноправни су.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији: уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод
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из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о положеном
испиту за директора установе (с обзиром да Министарство просвете
није организовало полагање испита за директора установе, пријава
која не садржи наведени документ неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања; радну биографију. Директор школе се бира на мандатни период од четири године, од 2016 до
2020. године. Одлука о избору директора ће бити донета у законском
року. Пријаве на конкурс слати у затвореној коверти, са назнаком „За
конкурс“, на адресу: ОШ „Веља Герасимовић“, 34306 Венчани или
доставити лично код секретара школе. Рок за достављање пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне информације потражити у секретаријату школе или на телефон: 034/6798-324, до 12.00
часова, радним данима.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СОФИЈА РИСТИЋ”

34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/6811-489

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор директора прописани су
чл. 8, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. За директора установе може бити именовано лице које: има
стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев до 10. септембра 2005. год. или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу
за рад, обуку, положен испит за директора и 5 година рада у установи, након стицања одговарајућег образовања; на студијама првог
степена (основне академске студије, одн. струковне студије), на студијама у трајању од 3 године или више образовање, дозволу за рад,
обуку, положен испит за директора и 10 година рада у установи, након
стицања одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен
Законом о основама система образовања и васпитања и за које није
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави оверену
копију дипломе о стручној спреми, потврду о радном искуству, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Поред наведеног кандидат
треба у пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом
кретања у досадашњој служби. Директор предшколске установе се
именује на период од четири године. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом прибавља школа
по службеној дужности. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на адресу школе, у
року од 15 дана од дана објављивања. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, број телефона: 034/748-002.

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 07.09.2016. године за радно место: наставник у звању ванредног или редовног професора за ужу Међународноправну научну област,
са условима из чл. 64, а на период сагласно чл. 65 Закона о
високом образовању, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

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

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ“
34306 Раниловић, Аранђеловац
тел. 034/748-002

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и да кандидат испуњава услове
из чл. 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 52/11 и 55/13), односно да
има одговарајуће високо образовање прописано одредбом чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, који прописује
да наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10),
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника школе, педагога или психолога; да је држављанин Републике Србије; да има дозволу за рад (лиценцу), односно
положен стручни испит, обуку и положен испит за директора школе
(кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом: пет година радног стажа у области образовања и
васпитања; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву са
школско-образовном и радно-професионалном биографијом достави
школи и следећу документацију: уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), оверену копију/препис дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију/препис уверења о положеном стручном
испиту, потврду о радном стажу са подацима о пословима и задацима
које је обављао, потврду о кретању у служби, предлог програма рада
директора школе, оверену фотокопију или оригинални извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), лекарско уверење (не
старије од шест месеци, доставља изабрани кандидат у року од три
дана од дана доношења одлуке школског одбора). Уверење о положеном испиту за директора школе се не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита за директора школе. Изабрани кандидат биће
дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм
обуке и начин полагања испита за директора, исти положи. Уверење

Бесплатна публикација о запошљавању

34321 Десимировац
тел. 034/561-539

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са
боловања (дуже од 2 месеца), за рад у одељењу у
Реснику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у 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 у трајању 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 високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (кандидат који је у току студија положио 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 адресу: Основна
школа „Сретен Младеновић“, секретаријату школе, са назнаком „За
конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ“

34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/6811-489

Васпитач

у групама целодневног боравка у централном
објекту и забавишту у Тополи, на одређено време
2 извршиоца

Васпитач

у предшколској групи у селу Жабаре, на одређено
време
14.09.2016. | Број 691 |
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Васпитач

у предшколској групи у селу Винча, на одређено
време

Васпитач

у предшколској групи у селу Горња Трнава, на
одређено време

Васпитач

у предшколској групи у селу Доња Трнава, на
одређено време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске студије, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом (уверење се подноси пре закључења уговора о раду, не старије од 6 месеци). Уверење
о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потпуном документацијом доставити у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс“, на горенаведену адресу установе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара предшколске установе и путем
телефона: 034/6811-489. Директор доноси одлуку у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава.

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

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 24.08.2016. године за радно место: наставник у звање доцента за ужу Кривичноправну научну област, са условима из члана 64, а на период
сагласно члану 65 Закона о високом образовању, поништава
се у целости.

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

Наставник у звање доцента за ужу
Кривичноправну научну област, са условима
из члана 64, а на период сагласно члану 65
Закона о високом образовању
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова, као и доказе из члана
62 ст. 4 Закона о високом образовању, слати на горенаведену адресу
факултета. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

К РА Љ Е В О

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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
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2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да је кандидат стекао звање прописано чл. 3 тачка
12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012 и 15/2013); 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, што је регулисано чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 и ставом 4
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/2016) и стручни назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/12, 15/13) за овај предмет:
лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија; Српски језик и
књижевност; Србистика. Услови за пријем у радни однос доказују се
на основу члана 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015):
доказ о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима (не старији од 6 месеци,
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа по службеној дужности; доказ да има
држављанство Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
најмање 6 месеци радног искуства на пословима професора српског
језика; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад
обавезно достављају само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на адресу школе: ОШ „Чибуковачки партизани“, Карађорђева 178, Краљево, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Крушевац

Конкурс објављен 27.01.2016. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: андрагошки асистент, на
одређено време до 31.08.2016. године.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
боловања дужег од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: I степен
стручне спреме - основна школа; држављанство Републике Србије.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на
конкурс са кратком биографијом, кандидат треба да приложи, у овереној фотокопији: диплому о завршеном одговарајућем образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење
да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности.
Лекарско уверење о здравственом стању доставља се пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаву са документацијом послати на наведену адресу.
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе
лично или путем телефона: 016/284-611.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

школа ће службено затражити из казнене евиденције. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Гимназија Лебане, Цара Душана 78,
16230 Лебане, са назнаком ,,За конкурс“, телефон: 016/843-311.

Директор

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
услове из члана 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,
35/1 и 68/15 - Одлука УС) и Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
108/15), и то: поседовање одговарајућег високог образовања стеченог
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
обука 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 сходно члану 59 став 9 Закона о основама
система образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има најмање 5 година стажа
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Директор се бира на четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Предност има кандидат који је стекао неко од звања према прописима
из области образовања. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат
је обавезан да приложи: доказ о држављанству (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу
односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о стеченом звању, уколико га је кандидат стекао; преглед кретања у служби
са биографским подацима и предлогом програма рада за директора
школе. Лекарско уверење да је психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити
непосредно пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа, осим уверења Привредног суда, које прибавља кандидат. Пријаве на конкурс слати на адреесу Основне школе „Станимир Вељковић Зеле“, Стојана Љубића 2, Бојник, са назнаком „Конкурс за избор директора“ или предати лично у просторијама
секретара школе. Ближе информације могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 016/821-135.

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Професор музичке културе

са 35% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора

ЛОЗНИЦ А
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање средња стручна спрема; познавање ромског језика;
сертификат да је кандидат прошао програм обуке за педагошког асистента. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и сертификата, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), извод из МК држављања (не старији од шест месеци, оригинал
или оверена фотокопија). Пријаве са документацијом слати на адресу
установе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 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. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за
рад-лиценца, односно положен стручни испит за наставника основне
школе и стручног сарадника; обука и положен испит за директора школе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита
за директора али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај
испит у законском року, након што министар просвете донесе одговарајући подзаконски акт); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
познавање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (доказује
се дипломом о завршеном одговарајућем високом образовању). Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке, са радном
биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
о положеном стручном испиту; оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену копију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству.

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњавају прописане услове, предвиђене
Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања
и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији, и то: да је држављанин
РС; да има одговарајуће образовање у складу са законом и одредбама
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних настваника у гимназији; да има 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. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији ,,Послови“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе; уверење о држављанству
(оверена фотокопија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Напомена: Лекарско уверење је
потребно када одлука о избору постане коначна, пре закључивања уговора о раду, а податке о (не)осуђиваности за наведена кривична дела

Бесплатна публикација о запошљавању
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ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за ужу област Педагошке науке
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за педагогију, завршене последипломске студије и одбрањена докторска дисертација; радно искуство: 5 година. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену
фотокопију дипломе основних студија; оверену фотокопију дипломе
о стеченом академском називу доктора наука; извод из матичне књиге држављана; уверење да није кажњаван за кривична дела која га
чине неподобним за обављање послова у просвети; преглед кретања у
служби са биографским подацима; списак научних и стручних радова,
као и саме радове; објављене научне и стручне радове који се враћају
након спроведеног поступка избора у звање професора струковних
студија; уверење о дужини радног стажа. Рок за пријаву на конкурс:
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за област Филолошке науке
УСЛОВИ: завршен филозофски или филолошки факултет, група за
српски језик и књижевност, српски језик и књижевност са лингвистиком, југословенска књижевност и српски језик, одбрањена докторска
дисертација на једној од наведених група; радно искуство: 5 година.
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе
основних студија; оверену фотокопију дипломе последипломских студија; извод из матичне књиге држављана; уверење да није кажњаван
за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова у
просвети; преглед кретања у служби са биографским подацима; списак научних и стручних радова, као и саме радове; објављене научне
и стручне радове који се враћају након спроведеног поступка избора
у звање наставника високе школе; уверење о дужини радног стажа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Картографија

на Департману за географију, на одређено време од
60 месеци
УСЛОВИ: доктор географских наука, ужа научна област Картографија.
Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис
дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15
дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне,
одштампају, потпишу и предају образац који се налази на веб-порталу
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

МОШ „25. МАЈ“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Наставник биологије

на одређено време до 31.08.2017. године, са 80%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, у
складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручих
сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима. Предвиђена је претходна психолошка процена способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидат подноси следећа документа:
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да није осуђиван или кажњаван (доказ прибавља установа), уверење да се не води кривични поступак и истрага,
а обавезно доставити доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, уверење и сл.), из чл. 8 став
4 Закона о основама система образовања (од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе), чл. 121 став 9 и 10. Пријаве са документацијом слати
на адресу школе. Ближе информације се могу добити на број телефона: 020/461-159.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Наставник у звање редовног професора за
ужу научну област Економија
Асистент за ужу научну област Психологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: предвиђени одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом Пазару.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора у звање,
списак објављењих радова и радове, уџбеничку литературу и слично.
Пријаве се подносе Правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса.
Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа може се преузети на официјелном сајту Универзитета
у Новом Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Додатне информације на број
телефона: 020/338-420, Правна служба.

Први утисак је најважнији - будите
испред свих

НОВИ ПА ЗАР

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/320-417

Конкурс објављен у публикацији ,,Послови“ бр. 689 од
31.08.2016. године поништава се за радно место: наставник
разредне наставе на одређено време ради замене запослене на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета,
закључно са 18.04.2016. године.
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НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
21240 Тител, Доситејева бб
тел. 021/860-292

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 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); 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). 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, а
доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу или овереној копији. Пријаве са кратком
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21426 Вајска, Маршала Тита 33

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање држављанства Републике Србије; поседовање одговарајућег високог образовања (образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; познавање језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Мандат директора тече
од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
уверење о држављанству; оверен препис дипломе о стеченом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству са подацима о пословима и задацима
које је обављао; уверење да није осуђиван за кривична дела; доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно).
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Под
потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа
којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон
број: 021/775-873, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб
тел/факс: 021/870-394

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: стечено средње
образовање; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да има
положен уводни модул обуке за педагошког асистента; да познаје ромски језик; да познаје рад на рачунару. Уз пријаву на конкурс (са биографијом/CV) кандидат треба да приложи: диплому о стеченом образовању - оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопију
личне карте; доказ о познавању рада на рачунару (уколико кандидат не
поседује доказ знање ће се проверити на лицу места); доказ о положеном уводном модулу обуке за педагошког асистента - оверена фотокопија. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве и доказе о испуњености услова доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за ПА“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439, факс 021/527-547
e-mail: puns@nspoint.net

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, у складу са чланом
132 Закона о основама система образовања и
васпитања
13 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије).

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, у складу са чланом
132 Закона о основама система образовања и
васпитања
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири године медицинска сестра - васпитач оспособљена за рад са децом узраста
од шест месеци до две године; са децом узраста од две до три године
- средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које има
одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач; положен испит за лиценцу по прописима из области образовања.

Сервирка у вртићу

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, у складу са чланом
132 Закона о основама система образовања и
васпитања
2 извршиоца
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија).
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; држављанство Републике Србије;
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зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Одговарајућа диплома и држављанство Републике Србије достављају
се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

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. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МАДАГАСКАР“

26204 Опово, Братства јединства 14
тел. 013/681-512

21000 Нови Сад, Футошка 119
тел. 021/6613-512
e-mail: vrticmadagaskar@gmail.com

Васпитач предшколске деце

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: У складу са Правилником о врсти стручне спреме васпитача,
стручног сарадника предшколских установа. Кандидати су обавезни да
уз пријаву поднесу краћу биографију и фотокопију дипломе о врсти
стручне спреме. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Наставник страног језика за ужу област
Пословни језик - француски
на одређено време од 5 година

Наставник страног језика за ужу област
Пословни језик - руски

до 1/3 радног времена, на одређено време од 1
године
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, одговарајућа група, стечено високо образовање првог степена; способност за наставни рад;
објављени стручни радови из уже области за коју се наставник бира;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати
подносе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним студијама; биографију; списак стручних радова, као и саме
радове; уверење о држављанству. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи
звање наставника. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока
за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима
и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе. Пријаве се
могу поднети лично, радним даном, на горенаведену адресу или путем
поште.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Асистент за ужу област Примењени
софтверски инжењеринг
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 72 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
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Наставник енглеског језика

са 78% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање
прописано чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и
да имају звање - занимање утврђено Правилником о врсти и степену стручног образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 2/2016); одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09. 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, једно од стечених звања из горенаведеног
Правилника објављеног у „Сл. гласнику - Просветном гласнику“, бр.
2/2016 за рад у основној школи; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона, у супротном
изабрани кандидат ће засновати радни однос у својству приправника,
у складу са чл. 123 Закона о основама система образовања и васпитања); да има психичку, физичку и општу здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, фотокопију личне карте, очитану, оверену фотокопију додатка дипломе или оверену копију индекса или потврду високошколске
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. У поступку
одлучивања о избору по конкурсу, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности
у року од 8 дана од дана истека роказа подношење пријава. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће
Национална службе за послове запошљавања. Фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир.
Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку
на одређено време ради замене одсутног
запосленог, до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
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тембра 2005. године или завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године: 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.

Наставник српског језика и књижевности

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, а
најкасниједо 31.08.2017. године
УСЛОВИ: завршене студије 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 завршене основне студије у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: 1. професор српског језика и
књижевности, 2. професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, 3. професор српске књижевности и језика, 4. професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5. дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6. дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7. професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, 8. професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9.
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10. професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11. професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
12. професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу
ккњижевност, 13. професор југословенске књижевности са страним
језиком, 14. дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 15.
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 16. професор
српског језика и српске књижевности, 17. дипломирани компаратиста,
18. 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), 19. мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија, Српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност.
ОСТАЛО: Кандидат треба 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 школи, у складу са Европским системом преноса бодова. У радни однос у школи може да буде примљено лице које има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс доставити: диплому, односно уверење одговарајуће врсте
и степена образовања (оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о познавању српског језика (признаје се диплома, односно уверење о дипломирању), доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у школи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уверење
о некажњавању школа прибавља службеним путем. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у
ужи избор врши надлежна служба за послове запошљавања - доказ о
испуњености овог услова прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Основна школа „Мирослав
Антић Мика“, Панчево, Душана Петровића Шанета 11, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ПИРОТ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА - ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник за избор у звање предавача за
ужу научну област Страни језик - Француски
језик

са 33,33% радног времена, на период од пет година
УСЛОВИ: Кандидати који се пријављују на конкурс поред општих
услова треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/10 и др.), Статута
Школе бр. 497-2/2015 од 28.12.2015. и Правилника о условима начину и поступку избора у звања наставника и сарадника бр. 290-6/2015.
од 06.07.2015. године, у складу са препорукама Националног савета.
Услови за избор у звање наставника страног језика: одговарајуће високо образовање, основне академске студије, спец. магистарске, способност за наставни рад (педагошко искуство), објављени стручни радови
у одговарајућој области (најмање два рада), најмање три године радног искуства. Способност за наставни рад се установљава на основу
резултата које је кандидат показао као наставник у раду, дефинисаних
чланом 8 Правилника о условима, начину и поступку избора у звања
наставника и сарадника бр. 290-6/2015 од 06.07.2015., у складу са препорукама Националног савета. Стицање наставног звања заснива се
на остварљивим и мерљивим резултатима целокупног рада појединца
у бар два елемента доприноса развоју наставе и других делатности
високошколске установе и доприноса локалној и широј заједници,
из чл. 20 Правилника о условима, начину и поступку избора у звања
наставника и сарадника школе. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима (установа или
предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус;
година уписа и завршетка високог образовања (универзитет, факултет, година уписа, научна област, година одбране и стечено научно
звање); кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање); списак радова и
сами радови, подаци: о наставном раду, стручном и професионалном
доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе и доприносу локалној и широј заједници, доказе
од надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Пријаве
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Високој
школи струковних студија за образовање васпитача, Пирот, Ћирила и
Методија 29. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир и разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ“

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Професор рачунарства и информатике

на одређено време до повратка в.д. директора са
функције
УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар, професор математике, односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика, дипломирани инжењер електротехнике
сви смерови односно одсеци, дипломирани инжењер електронике сви
смерови односно одсеци, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, професор технике и информатике, дипломирани математичар.

Педагог

на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског боловања и
боловања ради неге детета, са 40% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије или дипломирани школски психолог - педагог. У радни однос у школи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
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рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о испуњености услова да има одговарајуће образовање и да је држављанин Републике
Србије (оверене фотокопије). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се подносе на адресу: Средња школа „Младост“, Млавска 14, 12300 Петровац на Млави.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће 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, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 24-29
Закона о раду, чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15),
као и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат мора да има одговарајуће образовање,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси оверене фотокопије дипломе,
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци) и извода из матичне књиге рођених, док се лекарско уверење прилаже непосредно пре
закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу
или овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци.
Пријаве се могу поднети лично или поштом на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за пријем пријаве је 8 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“
12000 Лучица

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 120 став
1 тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и да има високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису које уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има врсту
образовања прописану Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 8/2015,
16/2015, 19/2015 и 20/2015). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне карте или очитану
личну карту. Документа доставити у оригиналу или у овереној копији.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду и не
може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности
за рад са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање на
захтев установе, након ужег избора кандидата. Уверење надлежног
органа унутрашњх послова о испуњености услова за пријем у радни
однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом послати
на адресу школе или предати лично, радним даном, од 08.00 до 14.00
часова, у управи школе.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник руског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Уз пријаву доставити: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба
за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО

у издвојеном одељењу у Пољани, на одређено
време до повратка запослене са трудничког
боловања

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор разредне наставе,
професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, завршене основне академске студије, завршене мастер академске студије). Кандидати уз молбу прилажу следећа
документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

на одређено време до 31.08.2017. године

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
36315 Баре, Сјеница

Педагог

на одређено време ради замене преко 60 дана
(породиљско одсуство)

46

| Број 691 | 14.09.2016.

11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Службени гласник - Просветни гласник“, број 15/13); психичка,
физичка и здравствена способност за рад у установи; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије; знање српског језика; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је кандидат у току студија положио испите из психологије и педагогије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу. У поступку одлучивања о избору наставни-

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

Наука и образовање
ка, васпитача и стручног сарадника директор ће извршити ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Уз пријаву кандидат је дужан да достави
доказе о испуњавању услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању и доказ о држављанству Републике Србије, као и уверење или
други документ о положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (оверене фотокопије или у оригиналу). Кандидати са завршеним мастер студијама достављају и оверену фотокопију дипломе о
завршеним основним академским студијама. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: 11300 Смедерево, Улица слободе
3. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН ХАЏИЋ“
22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/2301-014

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан програм обуке за педагошког асистента; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
стеченој стручној спреми (оверена копија дипломе, сертификат издат
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педагошког асистента); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела, у смислу члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом
подносе се у затвореној коверти, на адресу школе: ОШ „Милан Хаџић“,
Војка, Карађорђева 1, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за
педагошког асистента“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“
22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел/факс: 022/639-061

Клавирски сарадник - корепетитор

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

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ПОЛЕТАРАЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач

на одређено време до повратка запосленог
одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од три године, односно одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) - васпитач, у складу са законом.

Сервирка

на одређено време до повратка запосленог
одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: основно образовање.

Педагошки асистент

до краја радне 2016/2017. године
УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику). Кандидат за радно место
под редним бројем 3 поред горенаведених услова мора имати завршену уводну обуку за педагошког асистента. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
сви кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старији од шест месеци), извод из мати-
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чне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија
са холограмом), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Кандидат за радно место под редним бројем 3 поред
горенаведених доказа мора доставити и оригинал или оверену фотокопију сертификата о завршеној уводној обуци за педагошког асистента.
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ који
се односи на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Пријаве се
подносе на адресу: Установа за предшколско васпитање и образовање
„Полетарац“, Рума, Главна 146, а ближе информације се могу добити
на број телефона: 022-479-137.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН САВКОВИЋ“

22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава
и остале услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011):
да има одговарајуће образовање (доказ доставља кандидат уз пријаву
на конкурс); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (школа прибавља уверење службеним
путем); држављанство Републике Србије (уверење доставља кандидат
уз пријаву на конкурс). Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), диплому о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), лекарско уверење (предаје се пре закључења уговора о раду), доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента, односно сертификат издат од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за
педагошког асистента. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса, путем поште на горенаведену адресу или лично, од 8.00 до 13.00 часова, у секретаријату школе. Непотпуне или
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СОМБОР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу научну област
Информатика са методиком наставе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме: научни назив доктора рачунарских наука; научни назив доктора наука електротехнике и рачунарства, изборни модел информатика; научни назив доктора наука
- математичке науке; научни назив доктора организационих наука
- изборни модел информациони системи и менаџмент; научни назив
доктора наука - дизајнер медија у образовању; научни назив доктора
наука информатике у образовању; научни назив доктора наука информатике; научни назив доктора наука - методике наставе информатике; научни назив доктора наука информационих технологија; научни
назив доктора наука пословне информатике; научни назив доктора
техничких наука. Кандидати морају испуњавати и остале услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагошког
фаултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију
дипломе основних, магистарских/мастер и докторских студија, кратку
биографију, библиографију објављених радова и саме радове, оригинал извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, уверења о некажњавању и лекарског уверења. 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. Пријаве са документацијом достављају се на адресу Педагошког факултета. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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СУБОТИЦА

ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - HÓFEHÉRKE“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571, 815-112
www.zabaviste-senta.edu.rs

Помоћни радник у кухињи

на одређено време ради замене запосленог
УСЛОВИ: најмање завршено основно образовање и да кандидат
испуњава услове утврђене позитивно-правним прописима, статутом и
другим актима установе и да влада мађарским и српским језиком. Уз
молбу доставити: оверену фотокопију дипломе/сведочанства; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о
познавању језика на којем се изводи васпитно-образовни рад. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Дечји вртић „Снежана- Hófehérke“, Сента, Златне
греде 7.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
24413 Палић, Трогирска 20
тел. 024/753-028

Наставник биологије

са 30% радног времена, у одељењима на српском
наставном језику, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: наставу биологије може да изводи: професор биологије,
дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
професор биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите
животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор
биологије - хемије, професор биологије - физике, професор биологије
- информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер,
дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер
професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер
професор биологије и хемије. На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016
- одлука УС), 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 из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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 психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима се подноси 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
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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“.
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: 024/753-028, Горан
Мајнарић, секретар школе. Пријаве на конкурс доставити на следећу
адресу: ОШ „Мирослав Антић“, Трогирска 20, 24413 Палић. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21

Наставник економске групе предмета

на одређено време, замена запосленог преко 60
дана, до престанка обављања дужности директора
УСЛОВИ: дипломирани економист; мастер економиста, претходно
завршене основне академске и мастер студије у области економије.

Наставник енглеског језика

на одређено време, замена запосленог преко 60
дана, породиљско одсуство и одсуство са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).
ОСТАЛО: Поред наведених, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: пихолошка способност за рад са ученицима (проверу организује школа у сарадњи са НСЗ, а врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака, члан 130 став
4 Закона о основама система образовања, „Службени гласник РС“, број
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 - одлука УС); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима (лекарско уверење се доставља пре закључивања
уговора о раду, не уз пријаву на конкурс); неосуђиваност (уверење
прибавља школа по службеној дужности) правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Додатни услов у погледу образовања: 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. Уз пропратно писмо кандидат
треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, без обзира на датум издавања исправе), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија - није потребно
приложити уколико је у изводу из МК рођених наведено држављанство), биографију. Кандидат не треба да приложи лекарско уверење
и доказ о неосуђиваности. Пријаве на конкурс слати на адресу школе: Економска средња школа „Боса Милићевић“, Ђуре Ђаковића 21,
24000 суботица. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узети у разматрање. Документација се, уз одлуку о
избору, враћа кандидатима. Уколико кандидат да погрешну адресу или
не подигне послату пошиљку, моћи ће да је преузме у секретаријату
школе у року од 2 месеца од дана доношења одлуке. Након истека тог
рока школа не преузима обавезу даљег чувања документације.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање
звања наставника за ужу научну област:

Филолошке науке - Општа и мађарска
лингвистика

за рад на мађарском наставном језику, на законом
одређени период или на неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у наведеној области.
Остали услови за избор наставника предвиђени су одредбама Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У звање наставника може бити избарано лице
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова на факултету.
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој
стручној спреми - оригинали или оверене копије, извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена копија, уверење о држављанству - оригинал или оверена копија, списак научних радова, радови,
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се
Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, на
адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у обзир.

УЖИЦЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

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

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „ЉУБО МИЋИЋ“
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Наставник математике
УСЛОВИ: 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, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године. Кандидат мора да поседује одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама. Такође, исти мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, сходно члану 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба
да испуњава и услове прописане у чл. 24 - 29 Закона о раду, као и у
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 5/15 - аутентично тумачење, 68/15
и 62/16 - одлука УС). Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о испуњености услова
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из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
Лекарско уверење се прилаже непосредно пре закључивања уговора о
раду. Кандидат уз пријаву доставља и биографске податке. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на тест психофизичке провере за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање. Приложена документација се не
враћа. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације на
број телефона: 031/3816-478 и 031/811-131.

ШАБАЦ

ОШ „СВЕТИ САВА“

15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
радно место: наставник дефектолог

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
радно место: продужени боравак

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију - смер олигофренолог, држављанство
Републике Србије, да нису осуђивани за кривична дела наведена у
члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа), да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са биографијом кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
смера, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија). Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Радни однос се заснива на одређено време до повратка одсутне запослене, а најдуже до 31.08.2017. године. Пријаве са
потребном документацијом доставити у року од 8 дана, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 015/341-129.

ВАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И
ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у звању доцента за научностручну област Правне науке, ужа стручна
област Кривично право
на одређено време од 5 година, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 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, 68/2015)
и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

В РА Њ Е

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Секретар

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или дипломирани правник са стеченим високим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање четири године. Поред одговарајућег високог образовања из Закона о основама система образо-
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вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - Одлука УС), потребно је да кандидат испуњава и услове предвиђене чл. 120 истог закона. Уз пријаву
на конкурс са кратком биографијом доставити 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, уверење из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима и децом (доставља се пре закључења уговора о раду).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком:
„За конкурс“, на адресу школе: Медицинска школа „Др Изабел Емсли
Хатон“, Моше Пијаде бб, 17501 Врање.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2016/2017. годину
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме; познавање ромског језика; завршена уводна обука за педагошког асистента;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доказује се лекарским уверењем, које изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију кандидати су
дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Документација се подноси у оргиналу или овереној
фотокопији. Рок за пријављивање кандидата на оглас је осам дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом
доставити: Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар, Насеље Краљевица бб. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8. ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); држављанство Републике Србије (уверење
о држављанству, подноси се уз пријаву на конкурс); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (наставник, 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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од МУП-а, по
службеној дужности); извршена провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака (школа упућује
кандидате пре доношења одлуке о избору). Потребна стручна спрема: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани
биолог, смер заштите животне средине; дипломирани биолог - еколог;
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дипломирани професор биологије и хемије; професор биологије - географије; професор биологије - хемије; професор биологије - физике;
професор биологије - информатике; професор биологије - математике;
дипломирани професор биологије, мастер; дипломирани биолог, мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани
професор биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни
биолог, мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије и
географије; мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије биологије. Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом слати на адресу: Основна
школа „Петар Петровић Његош“ Зрењанин, Стражиловска бб, 23000
Зрењанин.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да
испуњава следеће услове: 1) да има завршено средње образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) познавање ромског језика, 6) сертификат о завршеном уводном
моделу (обуци) за педагошког асистента, у складу са Правилником о
програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010). Уз пријаву кандидат прилаже следећу
документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): 1. сведочанство
о завршеном средњем образовању; 2. извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 3. уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); 4. сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за
педагошког асистента, у складу са Правилником о програму обуке за
педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2010). Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - установа ће прибавити службеним
путем. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биографијом и потребном
документацијом доставити на следећу адресу: Предшколска установа
„Пава Сударски“ Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама,
неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, звање: лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: костим, костимографија, текстил, дизајн текстила; мастер примењени уметник; мастер
дизајнер.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 - аутентично тумачење,
35/2015, 68/2015 и 62/2016): 1. да има одговарајуће образовање на
основу члана 8; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Кандидат мора да испуњава услове у погледу степена
и врсте образовања у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. 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
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи. Кандидат
уз пријаву са кратком биографијом доставља следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци), 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; сматраће се да кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије (фотокопију индекса) или доказ
да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (потврду о
положеном испиту). Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима), кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу: Средња школа Нови Бечеј, Маршала Тита 5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком „За конкурс“. Све потребне
информације можете добити позивом на број телефона: 023/771-077.

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор цртања и сликања

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: висока стручна спрема, звање: лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство, костим, костимографија, текстил, дизајн текстила;
дипломирани сликар - професор ликовне културе; академски сликар
- ликовни педагог; дипломирани сликар - ликовни педагог; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани сликар - зидно сликарство;
лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек
- дипломирани сликар, мастер ликовни уметник, мастер примењени
уметник, мастер дизајнер.

Професор дизајна одеће

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Тежак положај пољопривредница

ВРЕДНЕ ПАЖЊЕ
„Ако је мотор српске економије
пољопривреда, мотор пољопривреде
је жена“, каже Сандра Тутурилов из
Кикинде, инжењер сточарства

М

ање од један одсто предузетница у Србији бави се
агробизнисом. Статистика говори и о тешком положају пољопривредница, чији је рад у газдинству,
као и у пласману производа, најчешће без примерене надокнаде. Како углавном нису власнице имовине, а
често не доносе самостално ни одлуке, ретко која пољопривредница постане предузетница. Уместо фирми за прераду и
пласман млека, меса, воћа и поврћа, радно место им је на
пијацама. Без правног статуса, недоступна су им и средства
државе за покретање и развој бизниса, као и банкарски кредити.
„Ако је мотор српске економије пољопривреда, мотор
пољопривреде је жена“, каже Сандра Тутурилов из Кикинде. Има тридесет година, диплому инжењера сточарства и
200 грла говеда. Решила је да уместо млека продаје роловани
сир. Део средстава за изградњу мини-млекаре покушава да
обезбеди преко државних конкурса за финансирање пројеката.
„Колико ја знам, жене пољопривреднице немају никакве
бенефите. Можда у појединим конкурсима при оцењивању
имају који бод више, а овако - ништа. Женама је можда мало
теже зато што су нежнији пол, али ја на газдинству радим са
своје две сестре и постижемо, за сада, све што смо испланирале“, каже Сандра.
Малобројна газдинства која су регистрована на жене
углавном су део наследства, и то ако нема мушких потомака. Иако се ситуација са млађим генерацијама мења у корист жена, у нешто старијим домаћинствима главну реч има
мушкарац.

„Све се договоримо, али већином буде како супруг каже.
Он је глава у кући и он одлучује шта се сеје. Он ради, ја само
помажем“, наводи Бранка Жегарац, пољопривредница из
Ченте.
Тек седам од 900 жена у Мрежи пословних жена Србије
бави се неком врстом прераде хране.
„То говори, пре свега, о чињеници да жене у Србији ову
делатност обављају ван регистрованих предузећа, најчешће
у оквиру пољопривредних домаћинстава, што се види и по
томе да је пласман тих производа пре свега на зеленим пијацама“, каже Сандра Поповић Пантић из Удружења пословних жена Србије.
У Години предузетништва, Министарство привреде је
за жене у бизнису обезбедило повраћај од 50 одсто уложеног
новца и стручну обуку. Податке о томе колико њих планира
да новац уложи у производњу хране још немају, за разлику
од банака, иако су тек три одсто њихових клијената жене.
„Врло су вредне пажње, подједнако учествују у комплетној производњи, подједнако могу да буду добри доносиоци
одлука, подједнако добро процењују шта је потребно да би
се њихово газдинство унапредило“, каже Биљана Петровић
из НЛБ банке.
На лош положај пољопривредница не утичу само економски и патријархални друштвени обрасци. Да би се што
више воћа, поврћа, меса и млека прерадило и ушло у легалне
токове као слатко, сир или ајвар, неопходно је да Министарство пољопривреде што пре донесе дуго најављивани правилник о занатској и традиционалној производњи.

ЕКОНОМСКИ
ПАТРИОТИЗАМ
Када дате 100 динара за домаћи производ, 95 остаје у Србији - иде на пензије,

плате, просвету, здравство, а само 5 у џеп власника фирме. Када дате 100 динара
за страни производ, практично све то напусти финансијске токове Србије
Грађани воле да купе домаћу робу,
зато што тиме помажу српску привреду, али ако им се више свиди страни
производ - даће му предност, показују
анкете. Када се све сабере и одузме истраживачи су утврдили да се сваки
други купац у Србији труди да купује
домаће. При томе, 83 одсто верује да је
домаћа храна квалитетнија, али исти
проценат чешће купује увозну обућу.
„Пре свега, то зависи од конкурентности и квалитета наше индустрије. Такође, и трговци се понашају рационално
- они су мост између произвођача и потрошача и продаваће оно што потрошачи желе да купују. Трговци имају дозу
економског патриотизма, међутим, не
можемо да парирамо у одређеним категоријама. На пример, када је обућа у питању домаћа производња је на ниском
нивоу“, објашњава Жарко Малиновић
из Привредне коморе Србије.
Са друге стране, има наших производа који квалитетом парирају европБесплатна публикација о запошљавању

ским, чак их масовно производимо, на
пример женске чарапе, али често и не
знамо да су домаћег порекла.
„Када дате 100 динара за домаћи
производ, често 95 остаје у Србији - иде
на пензије, плате, просвету, здравство, а
само 5 у џеп власника фирме. Када дате
100 за страни производ, практично све
то напусти финансијске токове Србије“,
истиче Милан Ристић из Удружења
„Моја Србија“.

Жарко Малиновић каже да наш животни бољитак зависи од тога колико
подстичемо домаћу економију.
„Оног тренутка када купимо домаће ципеле, домаће одело, ми смо
омогућили да неки радник у српској
фабрици добије плату, потроши је у трговини, да она плати порезе - да имамо
квалитетније школство, инфраструктуру“, каже Малиновић.
По правилима Евопске уније држава нема право да фаворизује домаће
произвођаче, али постоје други начини
да се потрошач подстакне да купује домаће - попут брендирања.
„Више од две трећине људи би куповало домаће ако би постојала ознака
о пореклу производа“, напомиње Ристић.
Да економски патриотизам није
стран ни најбогатијима, види се на готово свим међудржавним састанцима. Ко
год има аутомобилску индустрију, на
састанак долази аутомобилом домаће
производње.
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Тринаест привредних комора у једној мешовитој

РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ

„Данашњи састанак је веома важан и значајан потез ПКС, која је објединила
највеће привреднике који запошљавају велики број људи. Представници владе
такође желе да буду на располагању и помогну у решавању сваког проблема“,
истакао је министар Александар Вулин

П

редседник Привредне коморе
Србије Марко Чадеж и представници 13 мешовитих привредних комора потписали су
Споразум о оснивању Савета мешовитих
комора. Конститутивном састанку Савета мешовитих комора у ПКС присуствовао је и министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар Вулин. Како је речено, рад Савета
биће усмерен на зближавање и повезивање међународне пословне заједнице
активне у Србији, са ПКС као кровном
организацијом привреде Србије, јачање билатералне сарадње, повећање
активности на привлачењу страних
инвестиција, стварање локалне мреже
добављача и интернационализацију
српских компанија.
„Влада је показала да јој је приоритет економија и запошљавање, али
важно је и да се чује шта је то што је
привреди потребно. Важно је да знамо
како можемо да помогнемо. На истом
смо задатку, имамо исте интересе, а
све у циљу да Србија буде економски
успешнија, а она јесте успешнија него
што је била раније“, рекао је Вулин новинарима. Он је навео да је састанак веома важан и значајан потез ПКС која је
објединила највеће привреднике, који
запошљавају велики број људи.
Министар је истакао да представници владе желе да буду на располагању грађанима и помогну у решавању
сваког проблема.
„Разговарали смо о конкретним проблемима, на пример о породиљским надокнадама. Ова област се иначе регулише
Законом о финансијској подршци породицама с децом, а ми смо већ предвидели да
ће се надокнаде директно исплаћивати
породиљама“, рекао је Вулин.
На састанку је привредницима
предочено и које законе ресорно министарство намерава да донесе у наредном
периоду, попут закона о запошљавању
преко агенција, ваучерима за сезонске
раднике и осталим актима која треба
да регулишу област привреде.
Вулин је нагласио да се једна од
примедби послодаваца односи на дужину трајања радних спорова у Србији и истакао да ће се дати конкретни
предлози како би се то довело до разумног рока.
„Циљ потписаног споразума је да
се усаглашавају иницијативе и предлаже влади, министарствима, државним
институцијама све оно што привреда
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мисли, као и да се износе сугестије шта
је све потребно изменити или допунити у законодавству и регулативама.
Много је сврсисходније да седнемо сви
заједно и размењујемо иницијативе“,
рекао је председник ПКС Марко Чадеж.
На састанку је било речи и о проблемима са којима се сусрећу чланови
немачко-српске коморе, асутријске,
италијанске, словеначке и других. Како
је Чадеж навео, њихови проблеми нису
много другачији од оних са којима се
суочавају наше чланице. Најавио је да
ће бити формиране радне групе које
ће се састајати на двонедељном нивоу,
како би се разматрали и анализирали
проблеми са којима се компаније суочавају.
Када су у питању радни спорови,
о којима је било доста речи на састанку, Чадеж је објаснио да постоји идеја
о формирању иницијативе да се спорови у радном праву решавају у оквиру
новоформираног Суда за радно право,
како би цео процес био ефикаснији.
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Данијела Фишаков, из Словеначког пословног клуба, рекла је да су
задовољни потписивањем споразума,
наводећи да посебно у последњих годину дана имају добру сарадњу са ПКС и
Владом Србије.
„У Србији се види жеља да се направи пословно окружење привлачно
страним инвеститорима, а на том путу
веома је битан дијалог између владе,
министарстава и привредника“, рекла
је Фишаков, која је као посебно важну
оценила прилику да привредници изнесу проблеме са којима се суочавају и
намеру да се ти проблеми реше, а не да
остану само на папиру.
„Сигурна сам да ће пословно окружење Србије бити још привлачније за
инвеститоре“, рекла је она.
Шеф Делегације немачке привреде
у Србији Мартин Кнап рекао је да су
овакви састанци веома важни како би
се дошло до најбољих решења и спречили евентуални проблеми у пословању.
Споразум о оснивању потписали су
представници девет асоцијација - Привредне коморе Србије, Advantage Austria
Београд, Белгијско-српске пословне
асоцијације, Британско-српске привредне коморе, Хеленског привредног
удружења, Немачко-српске привредне коморе, Хрватског пословног клуба,
Нордијске пословне алијансе, Словеначког пословног клуба, док ће представници осталих асоцијација приступити
Савету након формалног интерног усаглашавања.
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Подршка младима у запошљавању

ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ!

Десет најбољих учесника, са 10 најперспективнијих пословних идеја, имаће прилику
да наставе обуку и детаљно развију своје пословне идеје, које на крају процеса треба
да покажу тржишну одрживост. Три најбоља пословна плана добијају и финансијску
подршку од 240.000 динара
У понедељак, 5. септембра 2016. године, одржана је
конференција у оквиру пројекта „Едукуј се, запосли се!”,
поводом јавног позива за сва млада незапослена лица са
територије града Панчева која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Пројектом је предвиђено
да 30 младих незапослених похађа обуку из предузетништва, која ће им омогућити да стекну основна знања за отпочињање пословања. У наредном кораку, одлуком комисије
10 најбољих учесника, са 10 најперспективнијих пословних
идеја, имаће прилику да наставе обуку и током наредна два
месеца, уз континуирану подршку ментора, детаљно развију
своје пословне идеје, које на крају процеса треба да покажу
тржишну одрживост.
Јавни позив је отворен до 15. септембра, а текст можете
погледати на страницама www.pancevo.rs и www.recbanat.rs.
Као резултат напредне обуке, учесници ће имати комплетно припремљене и до детаља развијене пословне планове, а за три најбоља пословна плана обезбеђена је и финансијска подршка у појединачном износу од 240.000 динара.
Пројекат реализује Регионални едукативни центар Банат (РЕЦ Банат), уз финансијску подршку Министарства
омладине и спорта Републике Србије, одобрен је у оквиру
Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у
запошљавању, а реализује се у партнерству са Градом Панчевом, Регионалним центром за друштвено-економски развој Банат и Доо за вођење пословних књига „Беба компани“
Панчево.
Присутнима су се обратили заменик градоначелника
Панчева Предраг Живковић, Бранислав Милосав из Регионалног центра за друштвено-економски развој Банат и
Светлана Главашки из Регионалног едукативног центра
Банат, који су позвали све заинтересоване који испуњавају
критеријуме и имају пословну идеју да се пријаве на конкурс.
„Овај конкурс има два ефекта - директни, тако што ће
се реализовати конкретна идеја, а са друге стране, што је веома важно, млади људи који немају искуства, захваљујући
подршци ментора и других који су ту да помогну, стећи ће
битно искуство у писању бизнис плана и развити неопходне
вештине, те ће и ако њихове идеје не буду изабране, имати
више знања и искуства и моћи ће да се јаве на неки други
конкурс“, рекао је заменик градоначелника и позвао незапослена лица да конкуришу на овај, али и на друге конкурсе које
расписују Град Панчево, АП Војводина и Република Србија.
Заменик градоначелника рекао је да локална самоуправа издваја значајна средства за Локални акциони план запошљавања, од чега је 15.000.000 динара издвојено за субвенције почетницима у бизнису - самозапошљавање.
„Размишљамо да већ наредне године сагледамо ситуацију у буџету и један део средстава одвојимо за категорије

као што је ова - млади људи до 30 година и за многе друге
који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, а који имају квалитетне идеје и где је од општег
интереса да се препозна њихов значај и да се то финансира“,
рекао је Предраг Живковић.
Светлана Главашки изјавила је да је основни циљ пројекта повећање запошљивости младих незапослених лица и истакла значај рада полазника са менторима: „То је једна од
највећих предности овог пројекта. Млади људи најчешће
прођу неку обуку, па своје конкретне пословне идеје покушавају да прилагоде тој обуци, док овде сви ментори раде
појединачно, са сваким младим лицем, на развоју њихових
пословних идеја и планова“.
Бранислав Милосав истиче да је ово прилика за незапослене да унапреде своја знања, вештине, пословне идеје и
започну сопствени бизнис.
„Значај пројекта је утолико већи зато што су нам крајњи
циљ три радна места, односно три нова бизниса“, нагласио је
Милосав из РЦР-а Банат.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Зајечар

Нови Сад

Ваљево

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Зрењанин

Врање

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

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

