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Нова одлука о броју запослених у јавном сектору

КО ЋЕ ДОБИТИ, А КО ИЗГУБИТИ
ПОСАО У 2018.

Око 500 лекара и 2.000 сестара биће запослено, а још 2.000 медицинара преведено с одређеног
у стални радни однос. Посао ће добити и још 600 пореских инспектора. Ове новине предвиђа
Одлука о максималном броју запослених у јавном сектору за 2017. годину, коју је прошле
недеље усвојила Влада Србије

С

рбију ове године очекује реконструкција основног и средњег
образовања, највише кроз реорганизацију мреже школа, док ће
систем здравства бити ојачан са више
од 2.500 нових радних места за медицинско особље.
„Први пут се ради на озбиљној
реорганизацији у просвети. До краја
2017. предвиђено је смањење више од
2.700 радних норми (једна норма означава пуно радно време) у основном
и средњем образовању, што ће бити
резултат ефикасније расподеле ресурса и боље организације школства. Овај
ефекат ће се постићи највише кроз реорганизацију мреже школа“, рекли су за
„Блиц“ у Министарству државне управе.
С друге стране, највише разлога за
задовољство имаће здравствени радници.
„До краја године биће отворено
најмање 2.500 нових радних места
за медицинско особље, од тога 2.000
за сестре, а 500 за лекаре. Ако се има
у виду и да ћемо 2.000 лекара који су
до сада радили на одређено превести у
стални радни однос, може се говорити о
повећању броја запослених у здравству
за 4.500“, наглашавају у овом министарству.
Значајан број нових радних места
предвиђен је и у Пореској управи. У
Министарству државне управе тврде
да ће направити простор за запошљавање још 600 пореских инспектора до
краја 2017, што је нарочито важно због
борбе против сиве економије и одржавања пореске дисциплине. Сваки нови
порески инспектор, уз реорганизацију
мреже пореских филијала, вишеструко
ће се вратити држави кроз ефикаснију
наплату пореза.
Промене чекају и локалну самоуправу. На локалу је предвиђено смањење
броја запослених за 2.500, с тим што ће у
великом броју општина које су биле рационалне и које су оствариле добре резултате доћи и до повећања броја радних
места. Од краја 2014. до краја 2016. јединице локалне самоуправе смањиле су
број запослених за 8.500, од чега се око
две трећине односи на смањење у ло-

калним јавним предузећима, а остатак у
општинској управи.
На срећу, интензивне анализе и
међународна поређења показали су да
није тачна прича да је у јавном сектору
вишак чак 75.000 радника.
„Испоставило се да је вишак између 20 и 30 хиљада. Веће смањење
броја запослених од тога значило би
затварање школа, вртића, установа
социјалне заштите, болница, што никако не желимо. Треба знати да није
било линеарног смањивања, јер је од
почетка било јасно да негде у систему
има вишкова, а негде мањкова. На почетку рационализације забранили смо
отпуштање медицинара, запослених у
инспекцијама и установама социјалне
заштите, као и на пословима који су важни за ЕУ интеграције”, наглашавају у
ресорном министарству.
Када су у питању локалне самоуправе, свакој општини одређен је оптималан број запослених у јавном сектору који морају достићи до 2020. године.
Општине које су на том путу успешније
имају веће шансе да запосле раднике.
И мимо опште забране запошљавања
постоји могућност запошљавања уз
поштовање критеријума 5:1 (на одлив
петоро запослених у систему генерише
се једно ново место). О одобравању додатног запошљавања одлучује посебна
Владина комисија, на основу два кључна критеријума: да ли има средстава
у буџету и где се конкретна општина
налази у односу на предвиђени максимални број запослених.

Претходном Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору,
из децембра 2015, било је предвиђено
смањење броја радних места за 14.512
у 2016. години.
„За прошлу годину нисмо доносили формалну Одлуку о максималном
броју, иако је договор био да се током
2016. године број запослених смањи за
додатних 6.500, тако да ћемо овом одлуком за 2017. годину одредити укупно
смањење броја запослених и за 2016.
и за 2017. годину за додатних 11.500“,
кажу у Министарству државне управе
и додају да од сече радника нису изузета ни републичка јавна предузећа,
која спроводе процес реструктурирања према плановима договореним са
ММФ-ом.
Од краја 2013, када је донета забрана запошљавања у јавном сектору, у
републичким јавним предузећима број
запослених је смањен за 42.437, закључно са априлом. Од краја 2013. до краја
2016. године рационализацијом радних места у јавном сектору уштеђено је
близу 22 милијарде динара.
„Током 2016. смо уштедели 5,2 милијарде динара у односу на 2015. и то је
једна од уштеда која је додатно допринела смањењу дефицита. Фокус нам
није на смањењу броја запослених, већ
да боље организујемо посао у јавном
сектору и ефикасније пружамо услуге
грађанима, пре свега у области здравства, просвете и социјалних служби“,
наглашавају у Министарству државне
управе и локалне самоуправе.

ТЕМА БРОЈА Стицање нових знања и искустaва

ОБУКЕ – МОГУЋНОСТ ДА ЛАКШЕ НАЂЕТЕ ПОСАО
Све обуке се планирају на основу потреба тржишта рада, односно за занимања која су
дефицитарна и за која не може да се обезбеди довољан број радника за потребе послодаваца

Н

ационална служба за запошљавање у складу са потребама тржишта рада редовно организује обуке за
незапослене, како би променом занимања или стицањем тражених квалификација добили прилику и
већу шансу да нађу посао. Обуке су намењене незапосленима са евиденције, и то пре свега онима из угрожених група,
а организују се у сарадњи са специјализованим центрима
или послодавцима. НСЗ организује обуке за тржиште рада и
обуке на захтев послодаваца.
У Кројачком салону „Мила“, у Пожешкој улици на Бановом брду, затекли смо радну атмосферу. Двадесет две полазнице обуке за кројење и шивење одеће показују нам шта су
до сада скројиле и сашиле и схватамо да су уз помоћ саветника одабрале праву обуку за себе. Уз добар програм, тимски
рад и помоћ професионалаца, кажу, све је лакше, а ми смо се
уверили да имају вољу да науче нешто ново, а не недостаје
им ни креативности.
„Комплексан је занат, тежак, али врло инспиративан.
Мода се стално мења, па тако морамо стално да учимо нешто
ново. Полазнице обуке су вредне, поуздане и спремне да помажу једна другој“, објашњава нам власница салона Миланка Милошевић, видно задовољна групом која је на обуци.
Шест недеља, у две смене, полазнице обуке уче да кроје,
да раде са различитим материјалима, да зашију рајсфершлус,
преправе или сашију комад одеће, али и компликованије ствари, које могу да науче само кроз добру праксу, попут скривеног или украсног рајсфершлуса, украшавања матурске
хаљине или венчанице. Миланка каже да су већ првих дана

обуке учествовале у креирању једне венчанице и показале
да су креативне и да желе да раде овај посао.
Већина полазница је већ имала искуства са шивењем,
али су ту јер желе да усаврше своје знање и да им ово буде
професија. Весна Миковић је била одушевљена када јој је
њен саветник у НСЗ препоручио обуку за шивење и кројење
јер је, како каже, још као мала имала жељу да научи да шије.
„Било ми је важно да научим добро да кројим. До сада
сам успела да сашијем неке једноставније одевне комаде, а
када имате помоћ професионалаца онда то није тешко. Сертификат који ћу добити по завршетку обуке сигурно ће ми
значити у тражењу посла”, каже Весна.
„Још као мала преправљала сам одећу. Бавим се дизајном и волим да цртам, па се надам да ћу те две љубави спојити у посао”, прича нам Драгана Мркић и додаје да је веома
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задовољна обуком и да јој је изазов да научи да ради овако
креативан посао. “Желим да имам занат у својим рукама, да
самостално дизајнирам, скројим и сашијем комад, а до сада
сам научила много тога, јер су нам у салону пружили прилику да покажемо своје умеће”, каже Драгана.
Власница салона „Мила“ објашњава да је поред великог
рада и праксе најважнија љубав према овом занату.
„Посла има. Наш салон постоји већ 17 година и сарађујемо са многим радњама у Београду, тако да сам сигурна да
полазнице након обуке неће имати проблем да нађу посао.
Већ смо договорили посету једне приватне фирме којој су потребни радници овог профила, а и ја сам спремна да полазницама које се докажу и покажу вољу да раде понудим посао
у салону”, каже Миланка Милошевић.
Ово је само једна од обука за тржиште рада коју организује Национална служба за запошљавање. Све обуке се
планирају на основу потреба тржишта рада, односно за занимања која су дефицитарна и за која не може да се обезбеди
довољан број радника за потребе послодаваца. Начелница
Одељења за образовање и обуке у НСЗ Марчела Вуинац
Обућина каже да су ове године реализоване обуке у оквиру
Пројекта ИПА 2012 „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“, попут основне информатичке обуке - ECDL стандард, обуке за енглески или
немачки језик, веб-дизајн, кројење и шивење и обуке за куваре, пекаре и неговатељице.
„Све обуке се реализују по циклусима и још увек трају,
а намењене су незапосленима који спадају у групу теже запошљивих, незапосленима и младима без квалификација и
нискоквалификованима, дугорочно незапосленима, Ромима...“, истиче Марчела Вуинац Обућина.
На крају сваке обуке добија се сертификат, па полазници
постају знатно конкурентнији на тржишту рада. Компаније у
којима се обуке организују бирају се путем јавних набавки,
а филијале НСЗ прате реализацију и задовољство полазника. Поред обуке за тржиште рада, постоје и обуке на захтев
послодаваца, које Национална служба за запошљавање реаЈелена Бајевић
лизује путем јавних позива.
28.06.2017. | Број 732 |
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Резултати Анкете о радној снази

МЛАДИ И ДАЉЕ МЕЂУ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

Од првог квартала прошле до првог квартала ове године и раст запослености и пад
незапослености, готово у целости, забележени су у Београдском региону и Војводини,
док је у Јужној и Источној Србији повећана неактивност становништва

П

ад броја запослених знатнији је
у неформалној сфери - где их је
за 66.600 мање, и то пре свега у
пољопривреди, због смањеног
обима сезонских радова. Пад запослености негативно се одразио на незапосленост и неактивност, а то је утицало
на повећање стопе незапослености за
1,5 процентних поена и стопе неактивности за 0,5 процентних поена.
Овом анкетом добијени су одговори на различита питања - од година
старости запослених и незапослених,
формалног и неформалног запослења...
Резултати показују да је, у поређењу с
првим кварталом прошле године, стопа
незапослености смањена за 4,4 процентна поена. Формална запосленост
повећана је за 99.400, и то углавном у
прерађивачкој индустрији и услугама
смештаја и хране, док је стопа неформалне запослености нижа за 1,3 процентна поена.
Анкетом је било обухваћено око
14.850 домаћинстава, анкетирано је
11.915, односно одговор је добијен од
28.730 особа старости 15 и више година. Анкета о радној снази је најобухватнији и једини међународно упоредиви инструмент за праћење кретања
на тржишту рада, којим се региструју
демографске и социоекономске карактеристике становништва старијег
од 15 година. Главни циљ ове анкете
је оцењивање обима радне снаге, односно запосленог и незапосленог становништва, при чему се под запосленошћу подразумева рад и у формалном и
у неформалном сектору.
Забележен је позитиван тренд повећања запослености и смањења незапослености младих од 15 до 24 године,
али смањење стопе незапослености за
7,1 процентни поен, у односу на исти
период прошле године, нажалост није
само резултат смањења броја незапослених, већ и негативног демографског
тренда и, последично, све мање популације узраста од 15 до 24 године. Повећан је и удео младих између 15 и 24
године који нити раде нити су у било
каквом систему образовања у укупној
популацији, и то за 2,2 процентна поена у односу на претходни квартал и
износи 18,7 одсто. У групи од 15 до 29
година старости ова стопа је 24,2 одсто,
што практично значи да готово четвртина младих тог узраста представља
неискоришћени људски ресурс и са аспекта рада и са аспекта образовања.
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За сваког новог радника по 200.000 динара
Град Нови Сад је расписао јавни позив послодавцима за доделу субвенција
за отварање нових радних места. Субвенције ће бити одобрене у једнократном
износу од 200.000 динара по радном месту.
Право на субвенцију може да оствари послодавац са седиштем на територији
града Новог Сада, под условом да запосли незапослене са евиденције новосадске филијале Националне службе за запошљавање и то на новоотвореним
радним местима, са пуним радним временом. Осим тога, приватник мора да
буде регистрован најмање три месеца пре подношења захтева за ову субвенцију. Послодавац не сме да запосли некога ко је већ био запослен у фирми, и то
најмање три месеца пре пријављивања за субвенције, а нови радник не сме да
буде повезан са газдом. Од послодавца се очекује да није отпуштао раднике
најмање три месеца пре конкурисања за субвенцију.
Приоритет има послодавац који запошљава грађане из категорије теже запошљивих, а то су дугорочно незапослени, вишкови запослених, млади до 30 година без радног искуства или/и с ниским квалификацијама, старији од 50 година,
особе са инвалидитетом, Роми, корисници новчане социјалне помоћи, жртве трговине људима, самохрани родитељи, итд.
Детаљније информације о субвенцијама за отварање нових радних места се
могу пронаћи на сајту www.novisad.rs. Конкурс је отворен до 30. јуна.
С друге стране, половина новозапослених у истом периоду су особе
старије од 55 година, док је незапосленост најзначајније смањена у категорији од 25 до 44 године. У периоду
од првог квартала прошле године до
првог кватрала ове и раст запослености и пад незапослености, готово у
целости, забележени су у Београдском
региону и Војводини, док је у јужној и
источној Србији повећана неактивност
становништва. Стопа запослености за
становништво старости 15 и више година износи 44,2 одсто, при чему је стопа
запослености код мушкараца 51,5 од-
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сто, а код жена 37,5 одсто. Највећа стопа
запослености је у Београдском региону
- 46,6 одсто, затим у Шумадији и Западној Србији - 45,7 одсто, у Војводини
је 43,5 одсто, а најнижу вредност има у
Јужној и Источној Србији - 40,7 одсто.
Стопа неформалне запослености
нижа је и у односу на претходни квартал и у односу на исти квартал претходне године. Ова стопа на нивоу свих
делатности износи 19 одсто, при чему
две трећине неформалног сектора чини
запосленост у пољопривредним делатностима.

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

Јавни позив
На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за
2017. годину („Сл. лист општине Неготин бр. 1/2017) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања за 2017. годину између Националне службе за запошљавање и Општине Неготин, број 0608-101-3/20172 од 10.05.2017. године

- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ
у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

ОПШТИНА НЕГОТИН И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава
Неготин и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи
ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном
износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три
месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених
по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00
динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis
државна помоћ.
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не
може да оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или
решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења;
- ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или
у целости финансирана средствима Националне службе.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено
лице може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе - Испостава Неготин;
- завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
- измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и

Бесплатна публикација о запошљавању

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне
службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева
располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже
истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности
и могућности запослења или одржања запослења. Национална служба
задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о
захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Национaлној служби
за запошљавање - Испостава Неготин, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање - Испостава Неготин или преузети са сајта Националне службе
- www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива
и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви
који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико
се за то стекну услови. Лице је у обавези да региструје, односно отпочне
обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније до
датума потписивања уговора.
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне
службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на
огласној табли надлежне филијале.
*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији
подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом
Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.
**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу
Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник РС“, број 92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица се
утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа.
Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за
сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то
су: млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости
са статусом деце палих бораца и млади до 30 година старости који су
имали/имају статус деце без родитељског старања, вишкови запослених,
Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве трговине људима и жртве
породичног насиља.
***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан
посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и
то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и
потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји
већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.
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Јавни позив
БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Критеријуми

1. Планирана врста делатности

15

Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге

6

Остало

0

Категорије теже запошљивих лица **

2. Категорија лица

3. Потребни ресурси за
отпочињање обављања
сопственог посла

Број бодова

Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

до 35

Остала лица
Пословни
простор
Опрема

0

Пословни простор у власништву / Није потребан пословни простор за
обављање делатности***

5

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције

10

Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% од висине
субвенције

5

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне
службе и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се
закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje
регистрован у АПР,
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
- фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање,
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева,
- средства обезбеђења уговорних обавеза,
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима. 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 своју делатност (предузетник), односно лице које самостално
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар,
јавни извршитељ и сл.).
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса
за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне
обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који
су удружени ради оснивања привредног друштва у складу са законом,
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе појединачни
захтев о додели додатних средстава са доказима о кумулативном утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених
по основу отпремнине, кориснику се анексом уговора може одобрити
додатних 40.000,00 динара, у складу са расположивим финансијским
средствима за ову намену за 2017. годину.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала
Бор и Испостава Неготин, телефони: 030/453-160, 019/541-434.
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Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са
бизнис планом је 19.08.2017. године.
На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин
за 2017. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања за 2017. годину између Националне службе за запошљавање и Општине Неготин, број 0608-101-6/2017-2 од 24.05.2017.
године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА НЕГОТИН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно
стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе финансирају се незапослена лица која се
први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену
врсту и ниво образовања. Финансирање програма стручне праксе траје
6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим,
односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже
12 месеци.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује 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,
- 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.
II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) категорији удружења која имају статус правног лица без временског
ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре
и испуњава следеће услове:
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјал-
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но осигурање у законским роковима;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Националне
службе, Испостава Неготин, задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:
* има до 30 година старости, осим за особе са инвалидитетом, које се могу
укључити без обзира на године старости,
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци,
* није користило 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 оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре
подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који,
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање
24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и
систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности
и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне
праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14
запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два
незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у
програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи
од 20% укупног броја запослених.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
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 Агенцији за привредне регистре; уколико се 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 последњи месец који је исплаћен,
а у складу са законским роком;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање
приправничког стажа;
- доказ о кадровском капацитету 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 Испостави Неготин Национaлне
службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у Општини Неготин, Испостави Неготин Национaлне службе или преузети
са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. 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 2013. до 2017.
године.
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ подразумева број лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог
послодавца. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу
увида у базу података из свог информационог система.
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 Национал-

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Критеријуми
1. Планирана врста
делатности

Број бодова

Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

15

Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге

6

Остало
2. Категорија лица

3. Потребни ресурси за
отпочињање обављања
сопственог посла

0

Категорије теже запошљивих лица **

до 35

Остала лица

0

Пословни
простор

Пословни простор у власништву / Није потребан пословни простор
за обављање делатности***

5

Опрема

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције

10

Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% од висине
субвенције

5
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не службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“,
потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева
са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се
по редоследу подношења захтева.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року oд 45
дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају
услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну
услови. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси Општина
Неготин. Општина Неготин задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом
квотом која је опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 30 дана од
дана доношења одлуке. У случају да од датума доношења одлуке до краја
календарске године у којој је донета одлука има мање од 30 дана, уговори
између Националне службе и послодавца, односно незапосленог, морају
бити закључени до краја календарске године.
У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима,
послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор
о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Национална служба
ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим
лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току
календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног или приправничког 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 или приправничком 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
Незапослена лица информације о програму могу добити у Испостави Неготин Националне службе, телефони: 019/541-434, 019/548-505. Послодавци могу добити информације о програму у и Филијали Бор Националне
службе, телефон: 030/453-126 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања до утрошка расположивих средстава издвојених
за ову намену, а најкасније до 30.10.2017. године.
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На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл. гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана
запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0036/2017-24 од
29.03.2017. године, Локалног акционог плана општине Србобран усвојеног одлуком бр. II 06-5-14/2017-II од 17.01.2017. године и Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2017. годину број 0401-101-5/2017 од
24.04.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ СРБОБРАН (ЛАПЗ суфинансирање)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико радно ангажује лица која се налазе на евиденцији тражилаца запослења Филијале Нови Сад - Испостава Србобран из свих категорија теже запошљивих, и то:
- млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година;
лица без квалификација/са ниском квалификацијама, особе са инвалидитетом; Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци), млади до 30 година
старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости
који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља, жене, рурално становништво,
избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији,
самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника
незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју и сл.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
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.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим
у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, 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; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су
обрачунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:
- 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 обуке: у зависности од врсте и сложености послова које
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обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се
организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о
стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада се исплаћују
средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало
обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална
служба процењује оправданост потребе за обуком.
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи јединица локалне самоуправе Србобран
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у
Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац - извођач може да оствари под условом да је регистрован за
обављање делатности на територији општине Србобран и да је измирио
раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.
III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• 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.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно
је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/
предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању
средстава за спровођење јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали Нови Сад - Испостава Србобран Национaлне службе за запошљавање,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у Филијали Нови Сад - Испостава Србобран или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs и сајту општине: www.srbobran.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса
и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Филијале Нови Сад Националне
службе, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање
Општине Србобран, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима
није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године,
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други
запослени којег овласти директор Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године,
радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне
службе уз претходну сагласност Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које
се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је у периоду
2013-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области
на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова се објављује на огласној табли Филијале Нови Сад - Испостава
Србобран Националне службе.
*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.
** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ подразумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и
особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по
јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након истека уговорне обавезе. 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 надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни
конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући
у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист
која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или
локалне самоуправе/локалног савета за запошљавање и др.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми
Област спровођења јавног рада

Дужина трајања јавног рада
Категорија лица
Претходно коришћена средства
Националне службе по
програму јавних радова*

Број бодова

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

10

Социјалне и хуманитарне делатности

8

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре
3 и 4 месеца
2 месеца
1 месец
Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена
стручне спреме

5
20
10
5

Коришћена средства и лица остала радно ангажована**

15

Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована

0

Нису раније коришћена средства

20

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје
надлежне филијале***
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
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V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавног рада.
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне
службе, председник Општине Србобран и послодавац - извођач јавног
рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим
се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја
календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те
календарске године.
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 оверен од стране послодавца - извођача јавног рада,
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 накнаду трошкова 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; послодавци - извођачи који су
користили средства за организовање спровођења јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну,
треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и
оверен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача јавног рада/жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од
6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним
жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника
јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег
средства обезбеђења.

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава
финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу
расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног
ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року
од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем
по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у
програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени 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 уплату 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;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, 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 сразмеран
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Нови Сад Испоставa Србобран, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту општине: www.
srbobran.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана 20.06.2017. године, а последњи
рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 05.07.2017.
године.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат,
нотар, јавни 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.
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Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл. гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана
запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0036/2017-24 од
29.03.2017. године, Локалног акционог плана општине Србобран усвојеног одлуком бр. II 06-5-14/2017-II од 17.01.2017. године и Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2017. годину број 0401-101-5/2017 од
24.04.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ СРБОБРАН
(ЛАПЗ суфинансирање)
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом,
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад
у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира 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 приправничког или
стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12
месеци.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује 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
- 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.
II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац са територије општине Србобран који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%)
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу филијале и не
сме прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм)
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског
ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре
и испуњава следеће услове:
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Националне службе, Филијала Нови Сад - Испостава Србобран, задовољава опште

Бесплатна публикација о запошљавању

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/приправничког испита,
* није искористило 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 оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре
подношења захтева није било 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:
* има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
* најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање
24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и
систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности
и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне
праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14
запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два
незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у
програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи
од 20% укупног броја запослених.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
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 Агенцији за привредне регистре; уколико се 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 последњи месец који је исплаћен,
а у складу са законским роком;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским
роком;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или извод из акта о организацији и систематизацији послова
код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
- доказ о кадровском капацитету 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 у Филијали Нови Сад - Испостава Србобран Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе - Филијала Нови Сад - Испостава Србобран или преузети са сајта www.nsz.gov.rs и www.srbobran.rs.
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БОДОВНА ЛИСТА
Критеријуми

Бр.

Бодови

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има
више од 36 месеци радног искуства
или
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од 48 месеци
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

1.

Кадровски
капацитети

2.

Дужина
обављања
делатности

3.

Претходно
коришћена
средства
Националне
службе по
програму
стручне
праксе

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има
од 24 до 36 месеци радног искуства
или
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 36 до 48 месеци
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца
Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има
од 12 до 24 месеца радног искуства
или
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца
Пословање од 5 и више година
Пословање од 3 до 5 година
Пословање од 1 до 3 године
Пословање до 1 године
Више од 71% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
51-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
31-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
До 10% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
Није било запослених по завршетку програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца
још траје

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. 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 НСЗ по јавним позивима од 2013. до 2017. године.
Критеријум „Претходно коришћена средства НСЗ по програму стручне
праксе“ подразумева број лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца.
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу
података из свог информационог система.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“,
потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева
са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се
по редоследу подношења захтева.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року oд 30
дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају
услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном
року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или
више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до
49 незапослених доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени
којег овласти директор Националне службе. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе по основу једног или више поднетих захтева у току
календарске године којом се укључује 50 и више незапослених доноси
директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.
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Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године који се делом
или у целости финансирају средствима Националне службе.
Национална служба у сарадњи са Локалним саветом за запошљавање
општине Србобран задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена по Споразуму.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 30 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 оспособљавању са незапосленим лицем. Национална
служба - Филијала Нови Сад и Општина Србобран ће на основу достављене
документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси
закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току
календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице 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 или приправничког испита
за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне
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Јавни позив
за полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;
- омогући Националној служби - Филијали Нови Сад и Општини Србобран
контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу - Филијалу Нови Сад и Општину Србобран
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.

ку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених
по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00
динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de
minimis државна помоћ.
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Јавни позив је отворен од дана 20.06.2017. године, а последњи
рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 05.07.2017.
године.

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не
може да оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или
решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења;
- ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или
у целости финансирана средствима Националне службе.

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог
плана запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0036/2017-24 од
29.03.2017. године, Локалног акционог плана општине Србобран усвојеног одлуком бр. II 06-5-14/2017-II од 17.01.2017. године и Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2017. годину број 0401-101-5/2017 од
24.04.2017. године

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено
лице може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе - Филијала
Нови Сад - Испостава Србобран,
- завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
- измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ
у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ СРБОБРАН
(ЛАПЗ суфинансирање)

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

Расписује

Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне
службе - Филијала Нови Сад,
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе,
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе,
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева
располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже
истим.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у организационој јединици
Националне службе - Филијала Нови Сад - Испостава Србобран, преко
Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту
www.nsz.gov.rs и www.srbobran.rs.

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе - Филијала Нови Сад - Испостава
Србобран за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају
завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност на територији општине
Србобран и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања
делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи
ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном
износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три
месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрош-

Бесплатна публикација о запошљавању

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности
и могућности запослења или одржања запослења. Национална служба
задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о
захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Испостави Србобран
- Филијала Нови Сад Национaлне службе, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Србобран Филијала Нови Сад Национaлне службе или преузети са сајта Националне
службе - www.nsz.gov.rs и сајта www.srbobran.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива
и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива.
Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније до датума потписивања
уговора.
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне
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Јавни позив
БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
1. Развијеност јединице локалне самоуправе
на чијој територији подносилац захтева
планира обављање делатности*

2. Планирана врста делатности

3. Категорија лица
4. Потребни ресурси за
отпочињање обављања
сопственог посла

Пословни
простор
Опрема

Критеријуми
Четврта група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја
Трећа група јединица локалне самоуправе
Прва и друга група јединица локалне самоуправе
Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне
услуге

Број бодова
10
5
0

Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге
Остало
Категорије теже запошљивих лица **
Остала лица
Пословни простор у власништву /
Није потребан пословни простор за обављање делатности***
Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције

6
0
до 35
0
5
10

Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% од висине
субвенције

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

службе, а по прибављеном мишњењу Локалног савета за запошљавање
општине Србобран. Списак одобрених субвенција за самозапошљавање
објављује се на огласној табли филијале Нови Сад - Испостава Србобран.
*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији
подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом
Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.
**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу
Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник РС“, број 92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица се
утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица
додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за приоритетне
категорије, а то су: млади до 30 година старости, а посебно млади до 30
година старости са статусом деце палих бораца и млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, вишкови
запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве трговине људима
и жртве породичног насиља.
***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан
посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).
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бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна
примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар,
јавни извршитељ и сл.).
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност на територији општине Србобран и
измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање
најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне
обавезе Филијали Нови Сад и
- обавести Филијалу Нови Сад и Општину Србобран о свим променама које
су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка
промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и
то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и
потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји
већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који
су удружени ради оснивања привредног друштва у складу са законом, у
року од три месеца од дана уплате средстава доставе појединачни захтев
о додели додатних средстава са доказима о кумулативном утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се анексом уговора може одобрити додатних
40.000,00 динара, у складу са расположивим финансијским средствима за
ову намену за 2017. годину.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Директор филијале Нови Сад по овлашћењу директора Националне службе, председник Општине Србобран и подносилац захтева у року од 45
дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године
има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у филијали Нови Сад - Испостави Србобран, преко Позивног центра
Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
и www.srbobran.rs.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje
регистрован у АПР;
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
- фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта.

Јавни конкурс је отворен од дана 20.06.2017. године, а последњи
рок за подношење захтева са бизнис планом је 05.07.2017. године.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима. Жирант може
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Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.
102/15 и 5/17), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр. 2400101-4/2017 од 15.05.2017. године закљученог између Националне службе
за запошљавање - Филијале Шабац и Града Шапца и Локалног акционог
плана запошљавања Града Шапца за 2017. годину усвојеног Одлуком бр.
020-20/2017-14 од 01.02.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ
У САРАДЊИ СА ГРАДОМ ШАБАЦ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац - извођач јавног рада са територије града Шапца,
кога одређује Национална служба за запошљавање - Филијала Шабац (у
даљем тексту: Филијала Шабац), у сарадњи са Градом Шабац на основу
јавног конкурса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица са
територије града Шапца која се налазе на евиденцији незапослених лица
Филијале Шабац. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће
лица која припадају некој од следећих категорија:
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30
година старости, вишкови запослених, старији од 50 година, дугорочно незапослени, лица без квалификација/са ниским квалификацијама,
особе са инвалидитетом, припадници ромске националности, рурално
становништво, жене, избегла и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве трговине људима
и жртве породичног насиља, самохрани родитељи и родитељи деце са
сметњама у развоју.
Пре укључивања у програм Филијала Шабац врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је 4 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.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе,
• културних делатности - само за пријаве које подразумевају ангажовање
особа са инвалидитетом.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим
у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, 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; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су
обрачунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:
- 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 обуке: у зависности од врсте и сложености послова
које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова

Бесплатна публикација о запошљавању

може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/
сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног
рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по
лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Филијала Шабац у сарадњи са Градом Шабац процењује
оправданост потребе за обуком.
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у
Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније
уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе
чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.
III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• 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;
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, 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 или програм образовне установе на
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/
предавача.
Филијала Шабац задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Филијали
Шабац. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Филијали Шабац или преузети на сајтовима Националне службе за запошљавање и Града Шапца: www.nsz.gov.rs
и www.sabac.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и
бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Филијале Шабац у сарадњи са Градом
Шабац, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, у
року од 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године,
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор Филијале Шабац у
сарадњи са Градом Шабац по прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање, а по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године,
радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне
службе уз претходну сагласност Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које
се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
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Област спровођења јавног рада

Дужина трајања јавног рада
Категорија лица
Претходно коришћена средства
Националне службе по
програму јавних радова*

БОДОВНА ЛИСТА - ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми

Број бодова

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

10

Социјалне, хуманитарне и културне(само за ОСИ) делатности

8

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре
3 и 4 месеца
2 месеца
1 месец
Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена
стручне спреме
Коришћена средства и лица остала радно ангажована**

5
20
10
5

Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована

0

Нису раније коришћена средства

20

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Филијала Шабац у сарадњи са Градом Шабац приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из
пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног
рада коме је у периоду 2013-2017. 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 надлежне Филијале Шабац и Града Шапца.
*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.
** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ подразумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и
особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по
јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након истека уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног
рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора
о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим
пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавног рада.
Директор Филијале Шабац по овлашћењу директора Националне службе,
градоначелник Града Шапца и послодавац - извођач јавног рада, у року
од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске
године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске
године.
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 оверен од стране послодавца - извођача јавног рада,
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 накнаду трошкова 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; послодавци - извођачи који су
користили средства за организовање спровођења јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну,
треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;
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• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и
оверен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача јавног рада/жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од
6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним
жиранто и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника
јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег
средства обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат,
нотар, јавни 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.
Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава
финансирања биће проверен од стране Филијале Шабац на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног
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ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року
од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем
по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у
програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени 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 уплату 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;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, 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;
• Филијали Шабац и Граду Шабац омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног
рада;
• обавести Филијалу Шабац и Град Шабац 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 сразмеран
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о јавном конкурсу могу се добити у просторијама Филијале
Шабац или на телефоне: 015/361-700, 015/361-739 или на сајту www.nsz.
gov.rs.
Јавни конкурс ће бити објављен у листу „Послови“, „Гласу Подриња“, на
сајтовима НСЗ и Града Шапца.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и на
сајту Града Шапца, а последњи рок за пријем пријава за учешће
на јавном конкурсу је 03.07.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.
102/15 и 5/17), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр. 2400101-1/2017 од 15.05.2017. године закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Шабац и Општине Коцељева и Локалног
акционог плана запошљавања општине Коцељева за 2017. годину усвојеног Одлуком Скупштине општине Коцељева бр. 06-44 од 21.12.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ КОЦЕЉЕВА
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада са територије општине Коцељева,
кога одређује Национална служба за запошљавање - Филијала Шабац (у
даљем тексту: Филијала Шабац) у сарадњи са Општином Коцељева, на
основу јавног конкурса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица са
евиденције Филијале Шабац/Испостава Коцељева. Приоритет приликом
ангажовања на јавном раду имаће лица која припадају некој од следећих
теже запошљивих категорија:
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена,
а имају децу.
Пре укључивања у програм Филијала Шабац врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је 4 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.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе
• културне делатности (на којима се ангажују искључиво особе са инвалидитетом).

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим
у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, 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, који
су обрачунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:
- 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 обуке: у зависности од врсте и сложености послова
које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова
може се организовати обука по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/
сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног
рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по
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лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Филијала Шабац у сарадњи са Општином Коцељева процењује оправданост потребе за обуком.

јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали
Шабац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у
Регистар Агенције за привредне регистре.

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса
и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Филијале Шабац у сарадњи са
Општином Коцељева, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније
уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе
чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.
III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• 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.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно
је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/
предавача.
Филијала Шабац задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали Шабац, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту
послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године,
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор Филијале Шабац, а
по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године,
радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне
службе уз претходну сагласност Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које
се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
Филијала Шабац у сарадњи са Општином Коцељева приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања
јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца
- извођача јавног рада коме је у периоду 2013-2017. 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 надлежне Филијале Шабац и
Општине Коцељева.
*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.
**Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ подразумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број
(укључујући и особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм
јавних радова по јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након истека уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве
за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у
своју евиденцију.

БОДОВНА ЛИСТА - ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми
Област спровођења јавног рада

Дужина трајања јавног рада

Категорија лица

Претходно коришћена средства
Националне службе по програму
јавних радова*

Број бодова

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

10

Социјалне и хуманитарне делатности

8

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре

5

3 и 4 месеца

20

2 месеца

10

1 месец

5

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

20

Јавни рад подразумева ангажовање лица било које стручне
спреме

10

Коришћена средства и лица остала радно ангажована**

15

Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована

0

Нису раније коришћена средства

20

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје
надлежне филијале***
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
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Јавни позив
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор Филијале Шабац донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни
конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући
у обзир следеће критеријуме: друштвену корист која се остварује кроз
реализацију јавног рада, привредни значај за развој општине, мишљење
локалног савета за запошљавање и др.

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.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава
финансирања биће проверен од стране Филијале Шабац на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавног рада.
Директор Филијале Шабац по овлашћењу директора Националне службе, председник Општине Коцељева и послодавац - извођач јавног рада,
у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата
средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те
календарске године.
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 оверен од стране послодавца - извођача јавног рада,
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 накнаду трошкова 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; послодавци - извођачи који су
користили средства за организовање спровођења јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну,
треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и
оверен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача јавног рада/жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од
6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним
жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника
јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег
средства обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат,
нотар, јавни извршитељ и сл).
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно

Бесплатна публикација о запошљавању

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног
ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року
од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем
по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у
програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени 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 уплату 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;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са
законом 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;
• Филијали Шабац и Општини Коцељева омогући контролу реализације
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада;
• обавести Филијалу Шабац и Општину Коцељева 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 сразмеран
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о јавном конкурсу могу се добити у просторијама Филијале
Шабац или на телефон: 015/361-702 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији
„Послови“ и на сајту НСЗ, а последњи рок за пријем пријава за
учешће на јавном конкурсу је 14.07.2017. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
28.06.2017. | Број 732 |
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У ОВОМ БРОЈУ
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

21
22
26
30
31
34
34

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.

20

| Број 732 | 28.06.2017.

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

Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Oбавештење
Управа за људске ресурсе Генералштаба Војске Србије издала је обавештење војницима у резерви, који су одслужили војни рок под оружјем
и млађих од 30 година живота (мушког и женског пола), из евиденције
Центра Министарства одбране Београд, о попуни 10 радних места професионалних војника на одређено време у Војној пошти 4557
Београд и то:
* 6 у пешадији
* 4 у саобраћајној служби (возач најмање Ц категорије)
У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике
Србије, који испуњавају следеће услове:
Општи услови:
1) да су пунолетни;
2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
3) да имају прописано образовање;
4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном
односу у државном органу);
5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да нису старији од 30 година (закључно са 30.06.2017. године);
7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем
у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено
вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
8) да су одслужили војни рок са оружјем.
Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних
војника у Војсци Србије морају испуњавати и следеће услове:
1) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу;
2) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;
3) за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије.
Кандидати треба да се јаве у Касарну „Топчидер“ у Београду, Гардијска бб,
дана 30.06.2017. године, у 7.30 часова.
Више информација о начину подношења пријаве и потребних
докумената можете видети на сајту Министарства одбране: www.
mod.gov.rs и сајту Војске Србије: www.vs.rs и добити на бројеве телефона:
011/2064-822 и 066/8711-369 (поручник Мирјана Стевановић) и 011/2064821 и 066/8711-305 (зк Горан Маричић).

ЛЕСКОВАЦ
УСТАНОВА
СПОРТСКА ХАЛА БОЈНИК

16205 Бојник, Вука Караџића бб
www.bojnik.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора установе може бити именовано лице са високом или
вишом стручном спремом; најмање 3 године радног искуства; организаторске способности у руковођењу. Лице које се именује за директора мора да
испуњава, поред општих услова предвиђених законом и следеће посебне
услове: ВСС, ВШС, виши тренер (за рекреацију, рукомет, кошарку, фудбал...); да понуди програм рада; да не постоје законске сметње за његово
именовање. За директора не може бити именовано лице које је осуђивано за
кривична дела из области привредног криминала, нити лице против кога се
води кривични поступак по лсужбеној дужности.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана, а почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености
услова подносе се препорученом поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на јавни конкурс - не отварај“. Пријава на јавни
конкурс садражи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
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становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидати за директора дужни су да приложе:
доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном
искуству (оригинал или оверена фотокопија уверења или потврде издате од
стране послодавца о пословима које је лице обављало, као и оверена фотокопија радне књижице), доказ да се против њих не води кривични поступак
и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности, биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност,
предлог програма рада, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену копију личне карте и доказ
о општој здравственој способности - лекарско уверење. Неблаговремене,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће
бити предмет разматрања УО. Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у документацији установе.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве, биће одбачене. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Стојан Ивановић, тел. 062/50-59-10.

СОМБОР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА
25262 Купусина, Апатински пут 4
тел. 025/787-070
e-mail: mzkupusina@gmail.com

Секретар

на период од 4 године
УСЛОВИ: Право пријављивања имају лица која осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник Републике Србије”
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и посебне услове: имају
VI/1 или IV степен стручне спреме, три године радног искуства на сличним
пословима секретара, да поред српског језика говоре и пишу на мађарском
језику,, да имају пребивалиште на територији МЗ Купусина у последњих пет
година, да познају рад на рачунару (MS Office), да поседују возачку дозволу
Б категорије. Вештину кандидата за рад на рачунару проверава стручњак за
информациону технологију који о томе даје своје мишљење. Вештина рада
на рачунару се не проверава ако кандидат приложи писмени доказ о завршеном курсу или обуци која одговара захтеваној оспособљености за рад на
рачунару. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: доказ о радном
искуству (оригинал или оверена копија), доказ о стручној спреми (оригинал
или оверена копија), фотокопију личне карте, потврду о пребивалишту из
полицијске станице (оригинал или оверена копија), уверење о некажњавању из полиције, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена копија, не старија од шест месеци). Неблаговремене, неразумљиве
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће се
узети у разматрање. Пријаву са приложеном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс - не отварати”. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

В РА Њ Е
ЈУ ПОЗОРИШТЕ “БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Народног хероја 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 2)
најмање пет година радног искуства у струци; 3) да се против кандидата не
води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони
по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине
недостојним за обављање дужности директора; 4) држављанство Републике
Србије; 5) општа здравствена способност.
ОСТАЛО: Конкурсна документација за именовање директора треба да садржи следеће доказе: пријаву на јавни конкурс са биографијом кандидата која
садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; предлог
програма рада и развоја позоришта за период од четири године (мандатни
период именовања директора); диплому или уверење о стеченој стручној
спреми; докази о стеченом радном искуству у струци (потврда и др.), из којих
се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство; уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; уверење да кандидат није
правоснажно осуђиван, не старије од шест месеци; уверење о држављанству
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Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој способности. Докази из става 1 овог
члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, УО установе одбацује закључком. Пријаве се подносе Управном одбору Јавне установе Позориште “Бора
Станковић” у Врању, препорученом пошиљком путем поште или лично на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за јавни конкурс за имановање
директора - не отварај“.

Трговина и услуге
BERMILTON PROPERTY MANAGEMENT
Београд, Омладинских бригада 86

Контролор

привремено-повремени послови

Хигијеничар

привремено-повремени послови
10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему; радно искуство 6 месеци. Трајање конкурса: 01.07.2017. године. Потребно је да се кандидати јаве
на телефон: 063/297-231, контакт особа Марина Додић.

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У БЕОГРАД
Београд - Палилула, Зрењанински пут бб

Водоинсталатер - инструктор

на одређено време, са могућношћу заснивања
радног односа на неодређено време
УСЛОВИ: водоинсталатер, III степен стручне спреме; водоинсталатер специјалиста; минимум 2 године радног искуства на пословима водоинсталатера. Пријаве слати на и-мејл: pskpz@uiks.gov.rs. Уз пријаву доставити: радну
биографију, доказ о радном искуству (радна књижица), потврду из суда и
тужилаштва о кривичној неосуђиваности и да се не води кривични поступак.

ТELEGROUP DOO

Београд - Стари град, Светозара Милетића 9а

Пословођа на постављању електроинсталација
на одређено време (послодавац ће раднике
пријављивати у Републици Србији, а потом их слати
на рад у Немачку - Берлин)
4 извршиоца

Опис посла: води послове на изградњи објекта према упутствима и уз стручно вођење одговорног извођача радова; прати и одговара за физичку и
финансијску реализацију уговора; самостално води поједине фазе изградње
објекта; даје радне задатке екипама на градилишту; одговоран је за организацију рада и стање на градилишту када рук. инв. радова није присутан
на градилишту; дужан је да спроводи све мере заштите на раду приликом
извођења радова; одговоран је за обезбеђење градилишта када се врше
прекиди радова; обезбеђује податке о количинама извршених радова и
уграђеног материјала на градилишту; одговоран је за ефикасност и упосленост ангажованих људи и средстава на објекту о чему и сачињава посебну
евиденцију.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, познавање немачког језика; радно
искуство 24 месеца.

Дипломирани инжењер електро или машинске
струке

на одређено време (послодавац ће раднике
пријављивати у Републици Србији, а потом их слати
на рад у Немачку - Берлин)
2 извршиоца
Опис посла: израђује техничка решења у складу са захтевима инвеститора; непосредно даје задатке пословођи са свим потребним елементима за
извођење радова на објекту; планира распоређивање ресурса по пословима и објектима; прати трошкове по пословима и објектима; прати испоруке
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материјала и стања материјала по објектима; руководи изградњом објекта према документацији на основу које је добијено одобрење за изградњу,
односно главном пројекту и у складу са важећим прописима, стандардима,
препорукама и техничким нормативима за одређену врсту радова; води
грађевински дневник, сасатавља грађевинску књигу, води књигу инспекције; обезбеђује доказе о квалитету извршених радова, односно појединих
фаза радова и уграђеног материјала; указује надзорном органу на потребе
за евентуалним изменама у главном пројекту; брине за извршавање свих
елемената из уговора о грађењу (количине радова, квалитет и рокови);
одговоран је за укупну организацију процеса рада на објекту који води, а
посебно за усклађивање и правовремено обављање појединих фаза рада.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; познавање немачког језика; возачка
дозвола Б категорије; радно искуство 3 године.

Електромонтер

на одређено време (послодавац ће раднике
пријављивати у Републици Србији, а потом их слати
на рад у Немачку - Берлин)
12 извршилаца
Опис посла: самостално изводи све врсте електроинсталација на објектима
на којима изводи радове у складу са важећим прописима и инвестиционо-техничком документацијом; ради на пословима монтирања и реконструкције
електроенергетских постројења, електричних мрежа, електроинсталација и
противпожарних инсталација; поставља и пушта у рад електричне машине, трансформаторе, мерно-регулационе уређаје и сл.; ради на опремању
и изградњи објеката јавне расвете, одржавању ел. инсталације и мреже;
прикључује и надзире потрошаче ел. енергије (јавна расвета, грејање, климатизација, ПП централе и др.).
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање немачког језика; радно искуство 12 месеци.

Електроинсталатер

на одређено време (послодавац ће раднике
пријављивати у Републици Србији, а потом их слати
на рад у Немачку - Берлин)
12 извршилаца
Опис посла: самостално изводи све врсте електроинсталација на објектима
на којима изводи радове у складу са важећим прописима и инвестиционо-техничком документацијом; ради на пословима монтирања и реконструкције
електроенергетских постројења, електричних мрежа, електроинсталација и
противпожарних инсталација; поставља и пушта у рад електричне машине,
трансформаторе, мерно-регулационе уређаје и сл.; инсталира надзорне и
кабловске напонске водове, високо и нисконапонска разводна постројења
и електричне управљачке ормаре; ради на опремању и изградњи објеката
јавне расвете, одржавању ел. инсталације и мреже; тумачи електротехничке шеме и нацрте и изводи радове по њима; врши мерења карактеристика
извршених монтажних радова и стара се о мерној опреми.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; познавање немачког језика; радно искуство 12 месеци.
ОСТАЛО: Рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен
смештај. Трајање конкурса: до 21.07.2017. Кандидати могу да се пријаве за
посао преко сајта послодавца: telegroup.rs или путем телефона: 011/308-1965.

KIT COMMERCE DOO

11000 Београд, Трговачка 7/2
e-mail: milica.radosavljevic@ kitcommerce.rs
тел. 011/4427-900 (опција 9)

Магацински радник
за рад у Лештанима
15 извршилаца

Опис посла: пријем и складиштење робе, утовар, истовар, декларисање производа.
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, рад на рачунару. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до 31.07.2017.

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

Трговина и услуге

„АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ” ДОО

Београд, Гроцка, Бегаљица, Бориса Кидрича 1

Административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; ноћни
рад, пробни рад 6 месеци, превоз обезбеђен.

Возач Ц категорије
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; возачка
дозвола Ц категорије; ноћни рад; пробни рад од 6 месеци; превоз обезбеђен.

Магацински радник
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; ноћни
рад; пробни рад од 6 месеци; превоз обезбеђен.

Пекар

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; ноћни рад; пробни рад од 6 месеци; превоз обезбеђен.

Продавац

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; ноћни
рад; пробни рад од 6 месеци; превоз обезбеђен; место рада Калуђерица.

„СЕМЕ ПРОМЕТ“ ДОО

37210 Ћићевац, Железничка бб
тел. 012/7160-200

Продавац у малопродајном објекту
на одређено време

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, рад на рачунару (Word, Excel), возачка дозвола Б категорије. Кандидати треба да доставе радне биографије.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

11000 Београд - Савски венац, Булевар војводе Мишића 51

Саветник за продају животног осигурања
за рад у Нишу и на терену, на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске, правне, организационе или
техничке струке. Телефон за контакт: 063/1134-316.

БРАНКА ШКОБИЋ ПР
ТРГОВИНСКА РАДЊА „НБ ШКОБИЋ“
11000 Београд, Кумодрашка 99
тел. 064/1483-054

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, продавац; пожељно радно искуство.
Кандидати могу да се јаве на број телефона: 064/1483-054, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса.

„HENNLICH“ DOO

ОСТАЛО: Пријављивање кандидата на број телефона: 011/440-98-16, локал 16.

11000 Београд, Радомира Марковића 1
тел. 064/188-1549

WMG ADVISORY MEMBER OF
WOLFMCGILL GROUP DOO

Асистент продаје заптивних материјала

11030 Београд, Радована Драговића 12
тел. 063/566-414
e-mail: m.bjelic@wolfmcgill.com

Проценитељ вредности непокретности - сениор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предност област машинство; пожељно
знање енглеског или немачког језика - средњи ниво; возачка дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару; пожељно радно искуство. Кандидати
могу да пошаљу пријаве на e-mail: office@hennlich.rs, са назнаком „За асистента продаје заптивних материјала“. Конкурс је отворен до попуне радног места.

Опис посла: истраживање тржишта, прикупљање и обрада података, квантитативне и квалитативне анализе, израда извештаја са калкулацијама и
закључцима.
УСЛОВИ: образовни профил: економија, архитектура, грађевинарство,
познавање позитивних прописа у Републици Србији који регулишу област
непокретности, познавање методологија за процену вредности непокретности, пожељно је поседовање РЕВ или РИЦС лиценце, добре комуникацијске вештине, енглески језик минимум Б1 ниво, возачка дозвола, изражена
радна етика.

Проценитељ вредности непокретности - јуниор
Опис посла: истраживање тржишта, прикупљање и обрада података, квантитативне и квалитативне анализе, израда извештаја са калкулацијама и
закључцима, инспекцијски прегледи/обиласци.
УСЛОВИ: образовни профил: економија, архитектура, грађевинарство,
познавање основних методологија за процену вредности непокретности,
добре комуникацијске вештине, енглески језик минимум Б1 ниво, возачка
дозвола, изражена радна етика и жеља за учењем.
ОСТАЛО: Рок за пријаву: 30.06.2017. Пријаве слати на m.bjelic@wolfmcgill.com.

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

www.nsz.gov.rs
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САША БЕЛОБРЂАНИН ПР
АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА „001 АЛИСА“
11000 Београд, Пива Караматијевића 10
тел. 063/447-448

Пословни секретар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, V степен стручне спреме, пословни администратор, економски
техничар; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика - средњи
ниво; радно искуство 12 месеци.

Монтер намештаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б и Ц категорије;
знање енглеског језика - средњи ниво; радно искуство 12 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на тел. 063/447-448 или да пријаву
пошаљу на e-mail: zoran@zovime.com, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

„АМБ-ГРАФИКА“ АД

21000 Нови Сад, Футошки пут 67
тел. 063/580-507

Помоћни радник

у одељењу финализације, на одређено време
1 месец

„БОНУС СТАН“ ДОО

21000 Нови Сад, Приморска 84б
тел. 021/417-555

Водоинсталатер

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: III, II и I степен стручне спреме. Рад ван просторија послодавца,
обезбеђен превоз. Јављање кандидата путем телефона. Рок за пријаву: до
05.07.2017.

„McDONALD‘S” NICEFOOD RESTORANI DOO
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 064/825-6733
e-mail: 00009.rs@rs.med.com

Радник у ресторану

на одређено време 2 месеца
20 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира на
радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз. Јављање кандидата лично на адресу послодавца. Ближе информације на горенаведени
број телефона.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО

Царице Јелене 28, Београд, Земун
тел. 064/855-6276

Продавац - касир

Хигијеничар

на одређено време од 3 месеца, са местом рада у
Ужицу

УСЛОВИ: III, II и I степен стручне спреме. Јављање кандидата путем телефона и мејлом. Рок за пријаву: до 01.07.2017.

УСЛОВИ: од III до VI/1 степена стручне спреме, продавац, касир и друга
занимања, са 3 месеца радног искуства на пословима продавца. Оглас је
отворен до попуне. Контакт телефон: 064/8556-276, e-mail: uzice.knezpetrol@
gmail.com.

на одређено време 1 месец

UR „MIMAS FIT&SIT“

21000 Нови Сад, Димитрија Туцовића 35
тел. 063/662-162
e-mail: mimas.fitsit@gmail.com

Помоћни кувар

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, помоћни кувар, пробни рад 1 месец.
Обезбеђена исхрана. Јављање кандидата путем телефона и мејлом. Рок за
пријаву: до 18.07.2017.

„БИБЕР ПЛУС“ УТР ПР

Благајник - административни радник фактуриста

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено
време 3 месеца
Опис посла: исплата плата, контролисање дневних пазара.

21000 Нови Сад, Максима Горког 1
тел. 063/1801-478
e-mail: cevapcinicabiber@gmail.com

УСЛОВИ: економска струка, најмање 2 године радног искуства на истим или
сличним пословима.

Роштиљ радник

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено
време 3 месеца
5 извршилаца

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен, помоћни кувар; рад у сменама; обезбеђена исхрана.
Јављање кандидата на телефон 063/1801-478 до 16 часова или мејлом. Рок
за пријаву: до 18.07.2017.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
А.Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

11000 Београд - Савски венац, Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/641-323

Саветник за продају животног осигурања
за рад у Новом Саду
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар или правни техничар. Теренски рад. Јављање кандидата на телефон: 063/641-323. Рок за
пријаву: до 30.06.2017.
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„DOLLY BELL“ DOO

Београд, Бирчанинова 27
тел. 060/8090-918
e-mail: s.stefanovic@dolly-bell.rs
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Шанкер

Опис посла: послови шанкера у хотелу.
УСЛОВИ: конобар - шанкер, бармен; без обзира на радно искуство.

Конобар

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено
време 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: послови конобара у хотелу.
УСЛОВИ: конобар, без обзира на радно искуство.

Кувар

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено
време 3 месеца
4 извршиоца
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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UTR „BOSS“ СУБОТИЦА

Опис посла: послови кувара у кухињи хотела.
УСЛОВИ: кувар, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или
да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Славица Стефановић.

„SINTERFUSE“ DOO

Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 060/031-0171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Пројектни менаџер

на одређено време 3 месеца

Суботица, Матије Корвина 7-8
тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Посластичар

10 извршилаца
Опис посла: послови посластичара у ресторану - пицерији.

Кувар

10 извршилаца
Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: израда интерних пројеката.
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне спреме; радно искуство од 5 до 10 година рада на пројектима; енглески језик - виши
ниво; информатичка обука; обука за Autocad. Током рада на терену обезбеђен превоз и исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију путем и-мејла. Лице за контакт Љиљана Кнежевић.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345
064/65-82-346
e- mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења

50 извршилаца
место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш,
Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи
Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас, на
одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил, без обзира на радно искуство; пожељно основно познавање енглеског
или руског језика. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
могу да се јаве на наведене телефонe или да своје радне биографије доставе
на и-мејл послодавца.

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, обавезно радно искуство у траженом занимању.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да
се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Ивана Чакић.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ
Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару;
комуникативност и одговорност у раду; радно искуство није неопходно.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на и-мејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.

„VIP SECURITY“ DOO

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Службеник обезбеђења

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца

тел. 011/2282-970, 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

место рада: подручје Републике Србије изузев
Београда, на одређено време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство; пожељно је да кандидат има положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање
оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну
биографију на наведену мејл адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

Касир/касирка

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца; наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна; вршење примопредаје касе и послова и предаје пазара на крају смене; савесно и пажљиво
руковање повереним средствима рада; љубазно и коректно понашање према
купцима и колегама; придржавање прописа из области из заштите на раду и
ППЗ; поседовање уредне санитарне књижице; пријављивање нерегуларности
у раду других запослених непосредном руководиоцу; поштовање организације рада и пословања код послодавца, као и услова и правила послодавца
у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; обавештавање послодавца о битним околностима које утичу или би могле утицати
на обављање послова утврђених уговором о раду; обавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак
материјалне штете; извршавање радних налога непосредног руководиоца и
директора; доследно поштовање, спровођење и придржавање одредби закона, Правилника о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава;
незлоупотребљавање права на одсуство због привремене спречености за рад;
пристојно понашање на раду, коректан однос према странкама, пословним
партнерима и другим запосленим код послодавца; давање предлога за оптимизацију и унапређење пословања; чување пословне тајне.
УСЛОВИ: Образовање и радно искуство нису пресудни услови. Обезбеђен је
смештај, рад у сменама. Послодавац организује обуку за рад на каси. Неопходна прецизност и одговорност у раду са новцем, спремност на тимски
рад; да су кандидати вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и
напредују. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се
јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни
разговор са послодавцем.
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„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Точилац горива
на одређено време 12 месеци
10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво; наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна;
вршење сменског и дневног пописа горива; вођење рачуна о уредности
места где се обавља посао; у случају рекламације од стране купца предузимање одговарајуће мере и упућивање код надлежног за обављање тог
дела посла како би купац био задовољан; по завршетку посла у задњој
смени обезбеђивање инвентара и објекта од евентуалне штете; савесно и
пажљиво руковање повереним средствима рада; љубазно и коректно понашање према купцима и према колегама; придржавање прописа из области
заштите на раду и ППЗ; уредно подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне санитарне књижице; сношење одговорности за све мањкове
који настану за време сопственог рада, а ако је немогуће утврдити када је
мањак настао солидарно одговарање са својим колегама; савесно и одговорно обављање послова на којима се ради; пријављивање нерегуларности
у раду других запослених непосредном руководиоцу; поштовање организације рада и пословања код послодавца, као и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа;
обавештавање послодавца о битним околностима које утичу или би могле
утицати на обављање послова утврђених уговором о раду; обавештавање
послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и
настанак материјалне штете; извршавање радних налога непосредног руководиоца и директора; доследно поштовање, спровођење и придржавање
одредаба закона, Правилника о раду и других аката послодавца, процедура
и упутстава; не злоупотребљавање права на одсуство због привремене спречености за рад; пристојно понашање на раду, коректан однос према странкама, пословним партнерима и другим запосленим код послодавца; давање
предлога за оптимизацију и унапређење пословања; чување пословне тајне.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису пресудни услови. Обезбеђен
је смештај; рад у сменама, ноћни рад. Послодавац организује обуку за дато
радно место. Неопходни су прецизност и одговорност у раду са новцем,
спремност на тимски рад. Кандидати треба да су вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање
ради пријављивања за групни разговор са послодавцем.

„MAESTRO SOKO“ DOO

Соко Бања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог образовног профила; радно искуство 12 месеци. Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем
и-мејла или телефоном. Лице за контакт Жељко Баришић.

Mедицина
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
За потребе
Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш,
Центра војномедицинских установа Београд и
Војномедицинског центра Нови Сад планира
расписивање конкурса за пријем у радни однос:

Професионални војници санитетске службе
на одређено време, уговор о раду до три године
(са могућношћу даљег продужења)
130 извршилаца

Место рада:
• Београд: 109 медицинских техничара општег смера, 1 педијатријска сестра,
1 гинеколошко-акушерска сестра, 12 лабораторијских техничара и 2 фармацеутска техничара
• Ниш: 1 медицински техничар општег смера и
• Нови Сад: 4 медицинска техничара општег смера.
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УСЛОВИ: медицински техничар општег смера, педијатријска сестра, гинеколошко-акушерска сестра, лабораторијски техничар и фармацеутски техничар; радно искуство небитно; лица до 30 година; упут заинтересованих лица
на добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије.
Кандидати који нису добровољно служили војни рок са оружјем, потребно је
да поднесу пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем надлежном центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. После одслуженог војног рока са оружјем лица конкуришу за
наведена радна места.
За добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије се могу
пријавити кандидати мушког и женског пола који у календарској години
навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови за пријаву кандидата на добровољно служење војног рока су: да је лице држављанин Републике Србије; да није осуђено
на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштено уз условни отпуст);
да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности; да је здравствено способно за војну службу; да није
одлужило војни рок са оружјем и да има место пребивалишта на територији
Републике Србије.
Трајање конкурса: до попуне.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор медицине

на одређено време до повратка одсутне запослене
са дужег боловања (трудничко/породиљско), уз
пробни рад
2 извршиоца
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма, у
складу са посебним програмима донетим у складу са прописима и планом
рада службе; врши дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује
хитну медицинску помоћ; упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и
усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента; прописује
лекове и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга,
ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко-консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво
здравствене заштите. У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које
пружа; даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску
комисију, ради у комисијама и на посебним програмима; издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда; у стручном раду је самосталан и одговоран
за координаторни рад у својој јединици; прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда; обавља и друге послове
из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу ДЗ “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту ДЗ www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

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

Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА
“ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту школске деце, на
одређено време до повратка одсутне запослене са
дужег боловања (трудничко/породиљско)
уз пробни рад
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма у
складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом
рада службе; врши дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује
хитну медицинску помоћ; упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и
усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента; прописује
лекове и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља; у поступку остваривања здравствене заштите изабрани
лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује
пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о
здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа;
пружа хитну и неодложну медицинску помоћ; упућује болесника на специјалистичко лечење и рехабилитацију; самостално и са тимом одређује мере
здравствено-васпитног рада; у стручном раду је самосталан и одговоран за
координаторни рад у својој јединици; врши обраду површних рана, обраду
ране са ушивањем, обраду опекотина, вађење страног тела из коже и поткожног ткива; све наведене здравствене прегледе и услуге пружа школској
деци; евидентира заразне болести и хронична масовна обољења која подлежу обавезном пријављивању; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу ДЗ “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту ДЗ www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ЗУ АПОТЕКА „КОД СУНЧАНОГ САТА”

цеутски смер, средња стручна спрема, IV степен; положен стручни испит за
самостално обављање послова фармацеутског техничара. Документација
коју кандидат треба да приложи: потписана пријава на оглас са бројем контакт телефона и адресом, кратка биографија, фотокопија дипломе тражене
средње школе (оверена фотокопија),, потврда о положеном стручном испиту
(оверена фотокопија),, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека „Пожаревац“, у просторијама рачуноводства, Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем. Особа за контакт Иван Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут

за рад у Апотеци „Васа Пелагић“ у Пожаревцу, на
одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: завршен фармацеутски факултет, висока стручна спрема - VII степен, положен стручни испит за самостално обављање
послова дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат треба да
приложи: потписана пријава на оглас са бројем контакт телефона и адресом, кратка биографија, фотокопија дипломе траженог факултета (оверена
фотокопија), потврда о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека „Пожаревац“, у просторијама рачуноводства, Моше
Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани
кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем. Особа за контакт
Иван Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ

Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Сечањ, Партизански пут бб
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Дипломирани фармацеут

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном искуству). Рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве
на број телефона: 069/561-5650, лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, лиценца за фармацеуте, основна информатичка обука. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу радне биографије да доставе мејлом.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 012/222-690

на одређено време
2 извршиоца

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Фармацеутски техничар

за рад у Апотеци „Врело“ у Жагубици, на одређено
време до повратка привремено одсутне запослене
са боловања, породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

Фармацеутски техничар

за рад у апотеци у Жабарима, на одређено време
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: завршена средња медицинска школа - фарма-

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време
2 извршиоца

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ

Чистачица

на одређено време
УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стучне спреме. Као доказе о
испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са
биографијом, бројем телефона, адресом и и-мејл адресом и оверену фотокопију дипломе о завршеном основном образовању - I степен стручне спреме. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве које пристигну
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“
или директно у Одсек за правно економско-финансијске послове, сваког радног дана, од 07.00 до 14.30 часова.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар општег смера
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог

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

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-667

Доктор медицине

на одређено време до повратка радника са
боловања, за потребе Одељења анестезиологије са
реаниматологијом
УСЛОВИ: медицински факултет, завршених 6 месеци обавезног лекарског
стажа, познавање рада на рачунару, познавање најмање једног светског
језика, лиценца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне
књижице, лиценцу, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању,
потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико их кандидат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти, на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за доктора медицине за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом, на одређено
време до повратка радника са боловања - 1 извршилац“. Кандидати који
испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања
и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које
се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Возач санитетског возила
пробни рад од месец дана

Oпис посла: обавља послове возача за потребе болнице, врши хитне
поправке на возилу којим је задужен, у границама својих стручних и практичних знања; брине о исправности возила, одвози их на технички преглед
и сервис, одржава беспрекорну хигијену возила, попуњава путне налоге на
основу којих је извршио превоз, почев од примљеног погонског горива, часова рада, пређене километраже збирно и појединачно по релацијама, време
одласка и доласка, стање бројила и сл., одржава болнички круг и обавља и
друге послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и
посебне услове: III или IV степен стручне спреме, завршена средња школа,
положен возачки испит Б категорије, најмање пет година радног искуства.
Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе о завршеној средњој
школи (III или IV степен стручне спреме), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци), фотокопију возачке дозволе, потврду да нису осуђивани, европски CV на српском језику. Пријаве са
документацијом доставити лично или препоручено на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
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пријаве је 8 дана од дана дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација. Приликом заснивања радног односа
изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос.
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати
повраћај конкурсне документације. За све информације обратити се на број
телефона: 036/613-450.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одељења за снабдевање крвљу и крвним
продуктима, на одређено време до повратка стално
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа,
општи смер; положен стручни испит, положен испит за рад у трансфузиологији (V степен стручне спреме). Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном испиту за рад у трансфузиологији, извод из матичне књиге венчаних
(ако је дошло до промене презимена).

Доктор медицине

за потребе Службе опште хирургије, на одређено
време до повратка стално запосленог са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге венчаних (ако
је дошло до промене презимена).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одељења за инфективне болести, на
одређено време до повратка стално запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, општи
смер; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена).

Виша медицинска сестра - техничар

за потребе Одељења онкологије са палијативном
негом Службе за унутрашње болести, на одређено
време до повратка стално запослене са боловања
ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа,
општи смер; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,, извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена).

Гинеколошко-акушерска сестра - техничар

за потребе Службе за гинекологију и акушерство, на
одређено време до повратка стално запосленог са
боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена).
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница
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ДОМ ЗДРАВЉА

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

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са
санитетским транспортом

23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења 2

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Пријаву на конкурс може поднети лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: да је доктор
медицине и да има најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите или доктор медицине специјалиста из гране медицине која
је делатност ДЗ и да има четири године радног искуства по завршеној специјализацији или доктор стоматологије са најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите или специјалиста стоматологије из гране
стоматологије која је делатност стоматолошке службе ДЗ и да има четири
године радног искуства по завршеној специјализацији или дипломирани
фармацеут са најмање пет година радног искуства у здравственој заштити;
да је дипломирани економиста или дипломирани правник или дипломирани
психолог са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента са
најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. Кандидати у конкурсној документацији достављају: пријаву на конкурс, личну и
радну биографију (CV), уверење о држављанству, оверену фотокопију радне књижице кандидата или потврду о радном стажу, оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, као и потврду да није осуђиван за дела које га чине недостојним обављања функције директора здравствене установе, оверену фотокопију дипломе о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента,
уколико је кандидат дипломирани економиста, дипломирани правник или
дипломирани психолог, план и програм рада и развоја ДЗ за мандатни
период. Овера фотокопије документа не сме бити старија од 6 месеци од
дана објављивања конкурса. Кандидати достављају пријаву са доказима о
испуњавању услова у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс
за избор директора - не отварати“, поштом на горенаведену адресу, или лично на писарници ДЗ. Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Управни одбор Дома здравља Нови Бечеј дужан је да у року од
30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу. На основу предлога УО, оснивач у року од 15 дана од
дана достављања предлога именује директора. Директор здравствене установе именује се на период од четири године, највише два пута узастопно.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја
Кнеза Милоша бб

Дипломирани правник

Доктор медицине
Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
2 извршиоца

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту деце
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, положен
стручни испит и лиценца. Као доказе о испуњености услова конкурса кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за
рад у струци. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о испуњености
услова у оригиналу или у овереном препису, уверење о држављанству и
доказ да се против њих не води истрага и кривични поступак. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити писарници на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, уверење о положеном стручном
испиту. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене
фотокопије) предају се преко писарнице ДЗ (соба број 3) на трећем спрату, у
Булевару маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе
за које радно место подносе пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли ДЗ поред писарнице на трећем спрату, у Булевару маршала
Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен
путем телефона.

ПОЛАРИС ДД

11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 43
тел. 064/16-74-262
e-mail: anvlajk@gmail.com

на одређено време, замена запослене којој мирује
радни однос због именовања на функцију у локалној
самоуправи

Доктор медицине, доктор стоматологије

УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен правосудни испит; познавање
рада на рачунару; да је кандидат држављанин РС; уверење из казнене евиденције да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова правника у ДЗ; уверење да против њега није покренут
кривични поступак и да се не води истрага (оптужница, оптужни предлог),
не старије од шест месеци и да има општу здравствену способност.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, стоматолог; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика на средњем нивоу;
без обзира на радно искуство. Рад је на биорезонантним уређајима (Lybra и
Bicom). Обука за рад је обезбеђена. Велнес, лепота и здравље, уравнотежавање психофизичког стања, антистрес програм. Рад на савременим апаратима. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на
конкурс путем телефона и на e-mail: anvlajk@gmail.com.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију личне карте (биометријски очитана), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење из казнене
евиденције да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова правника, као и уверење да против њих није покренут
кривични поступак и да се не води истрага (оптужница, оптужни предлог),
оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију дипломе
о завршеном правном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
правосудном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршеном конкурсу предата документа (у овереним фотокопијама)
неће бити враћена кандидатима. Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности
за рад, које није старије од 6 месеци. Сва документа доставити у оригиналу или фотокопији, поштом на горенаведену адресу. Рок за пријем пријава
почиње да тече од 30.06.2017. године и траје до 07.07.2017. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

пробни рад 1 месец

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, јована Шербановића 12
Оглас објављен 17.05.2017. године у публикацији „Послови“
(број726), поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање
28.06.2017. | Број 732 |
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Медицина / Пољопривреда

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МАРТОН ШАНДОР”

24321 Мали Иђош, Занатлијска 1

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, на одређено време због повећаног
обима посла

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту школске деце, на
одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ:VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. Уз пријаву се подносе следећа документа: диплома о
завршеном медицинском факултету - оверена фотокопија, уверење о положеном стручном испиту - оверена фотокопија, кратка биографија. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључивања уговора о раду достави лекарско
уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима. 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. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници ДЗ „Др Мартон Шандор“. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 024/730-236. Пријаве
се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава за оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

8 сати (једна смена - пре подне). Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе путем поште или да се јаве на телефоне послодавца. Лице за контакт Рамизи Самет.

Пољопривреда
ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „КАЋ“
21241 Каћ, Краља Петра I 11

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кандидата мора да
испуњава и посебне услове: да има VII степен стручне спреме; да има високу стручну спрему пољопривредног или економског смера; најмање 5 година
радног стажа на руководећем радном месту. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве се достављају конкурсној комисији на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
Лебане, Цара Душана 70

Виши радиолошки техничар

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер виши радиолошки техничар, положен стручни испит. Кандидати су у обавези да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене
фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи - смер виши
радиолошки техничар, уверења о положеном стручном испуту, извода из
матичне књиге рођених, уверења о држављанству и потврда да се против
лица не води судски поступак и да није осуђивано. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у затвореним ковертама, на адресу: Дом
здравља Лебане, Лебане, Цара Душана 70, Правна служба, са назнаком „За
оглас - виши радиолошки техничар“. Рок за пријаву кандидата на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије
Лекар специјалиста оториноларингологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве
да пошаљу мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт:
Слађана Ранимиров.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛЕКАРСКА ОРДИНАЦИЈА
„ПРЕВЕНТИВА“
Прешево, Омладинска 35
тел. 062/11-52-477, 017/660-561

Дипломирани фармацеут медицинске
биохемије
Опис посла: биохемијске анализе.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII степен стручне спреме, медицински биохемичар; радно искуство није битно; положен стручни испит; радна
лиценца Фармацеутске коморе. Обезбеђен смештај, дужина радног времена
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Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство
„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА” АД
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

Неквалификовани радник

на одређено време од 12 месеци, рад на терену
(Београд, Ресник, Ваљево)
10 извршилаца
УСЛОВИ: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; радно место са повећаним
ризиком.

Кадровски референт
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен стручне спреме (гимназија, правно-биротехничка школа), познавање рада на рачунару (Word
и Excel), искуство у поступку пријаве и одјаве радника на обавезно здравствено и социјално осигурање, познавање основних законских прописа из
области радног права.

Финансијско-рачуноводствени референт
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен стручне спреме (економски техничар), познавање рада на рачунару (Word и Excel), искуство у
поступку вођења књига у складу са рачуноводственим прописима - рад на
обради финансијских података, извода, улазних и излазних фактура.

Пословни асистент генералног директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум VII степен стручне спреме,
напредно познавање рада на рачунару, виши ниво познавања најмање једног страног језика; искуство у организационим пословима.

Ауто-механичар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на пословима ауто-механичара.

Ауто-електричар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на пословима
ауто-електричара.

Помоћни грађевински радник
УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен смештај, храна и превоз; пожељно је
радно искуство у области грађевинских радова.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографијама послати на и-мејл
адресу: konkurs @geosonda.org или се јавити на телефоне: 011/3222-157,
3225-183, лице за контакт Драгана Нововић.

„MILLENIUM TEAM“ ДОО
Београд, Војводе Степе 390

Водоинсталатер

на одређено време
6 извршилаца

Монтер

на одређено време
6 извршилаца

Помоћни грађевински радник
на одређено време
6 извршилаца

Армирач

на одређено време
6 извршилаца

Грађевински инсталатер
на одређено време
6 извршилаца

Тесар

на одређено време
6 извршилаца

Зидар

на одређено време
6 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему; радно искуство 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати јаве на телефоне: 064/846-3536, 062/80-82-269 или да лично дођу на адресу послодавца,
Војводе Степе 390, сваким радним даном, од 08.00 до 16.00 часова.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашћеног интерног ревизора, 5 година радног искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу да се јаве путем телефона, лице за контакт Александар
Галић.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД - ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 14
тел. 016/245-108

Инжењер за извођење радова
УСЛОВИ: VII степен грађевинске струке (хидрограђевинске струке), положен возачки испит Б категорије, познавање рада на рачунару и програма
Autocad, познавање енглеског језика.

Главни електрооператер
Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (електротехничке струке), познавање
рада на рачунару (Word, Excel, Windows, мреже), положен возачки испит Б
категорије, познавање енглеског језика.

Инжењер водосистема
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински факултет - смер за хидроенергетику, познавање рада на рачунару, положен возачки испит Б категорије, познавање енглеског језика.
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Инжењер развоја, пројектовања и техничке
припреме

УСЛОВИ: завршена висока или виша економска или техничка струка; поседовање радног искуства на сличним пословима.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (хидрограђевинске струке), положен возачки испит Б категорије,, познавање рада на рачунару и програма
Autocad, познавање енглеског језика.

Столар за обраду пуног дрвета

ОСТАЛО: Профил кандидата (за сва радна места): систематичност, стручност у раду, спремност за тимски рад и самостално одлучивање уз преузимање одговорности, организационе способности за руковођење радом на
објектима од стратешке важности. Кандидат је дужан да уз пријаву достави:
диплому о траженом степену стручне спреме одговарајућег профила, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности, фотокопију возачке дозволе. Кандидати свој CV могу послати препорученом поштом или донети лично у просторије ЈКП Водовод - Лесковац.
Рок за достављање пријава је 06.07.2017. године, особа за контакт Костић
Нинослав, извршни директор за правне и опште послове.

„МОТО-ПЛАСТ“ ДОО

22330 Нова Пазова, Његошева 111
тел. 022/321-758, 323-364

Производни оператер
10 извршилаца

Опис послова: опслужује машину, одлаже готове производе, пакује готове
производе.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске или електро струке
(пожељно занимање машински техничар/машинбравар), могу конкурисати
и кандидати дугих занимања; спремност за тимски рад, одговорне и толерантне особе, радно искуство није пресудно. Рад у сменама. Биографију са
наведеним називом позиције за коју конкуришете пошаљите на и-мејл: info@
motoplast.rs. или на горенаведену адресу. За више информација звати радним даном, од 8 до 16 часова, на бројеве: 022/321-758, 022/323-364. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

„МОЛДЕ“ ДОО

31000 Ужице, Видовданска 84
тел. 065/53-25-055

Производња и монтажа ПВЦ столарије
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стучне спреме, машинске или грађевинске струке,
возачка дозвола Б категорије; место рада: производна хала, монтажа на
терену. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 065/53-25-055, достављање радних биографија на и-мејл: moldedoo@gmail.som. Конкурс је
отворен до 10.07.2017. године.

МП „7. ЈУЛИ” АД

11000 Београд, Љубе Недића 17
тел. 011/2461-934

Бравар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: КВ бравар; потребно радно искуство на изради и монтажи алуминијумске браварије; рад на висини; радно искуство на пословима бравара од 12 месеци до 3 године. Кандидати могу да се јаве на број телефона:
011/2461-934 или да доставе пријаве са биографијом на e-mail: mpsedmijuli@
mts.rs. Конкурс је отворен до попуне радног места.

ЗИП „УНИВЕРЗАЛ“ ДОО

31311 Бела Земља, Бела Земља бб
тел. 031/570-000

Руковалац производње
УСЛОВИ: завршена висока или виша школа дрвнопрерађивачке, машинске
или грађевинске струке са радним искуством на тим или сличним пословима;
да поседује организаторске способности и искуство на пословима организатора.

Референт за набавку и продају
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме; искуство на машинама за обраду пуног дрвета.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом послати на e-mail: ivan@zipuniver.rs. Конкурс је отворен до 05.07.2017. године.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-792, 2510-961
е-mail: zgp@beotel.rs

Армирач

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: сечење и савијање арматуре на армирачком столу ручним алатом, постављање и везивање арматуре.

Бравар варилац

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: сечење цеви и профила на меру, бушење делова на стубној
бушилици, пасовање и пеглање, бушење на бушилици.

Електричар

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: пуњење батерија и акумулатора, поправке на електричним
инсталацијама у предузећу и на градилишту и други налози по налогу послодавца.

Тесар

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: израда оплата, монтажа оплата, демонтажа оплата, праћење
понашања оплате током бетонирања, рад на циркулару, моторној тестери

НК грађевински радник

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: ручни ископ земље, рашчишћавање терена, ручни истовар,
преношење, слагање материјала, ручни утовар шута, чишћење градилишта
УСЛОВИ: образовање није пресудан услов; неопходно радно искуство у траженом занимању (осим за НК грађевинског радника, где радно искуство није
битно).
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, на и-мејл или да се
јаве на телефон послодавца, лица за контакт: Биљана Ђогић, Милица
Цвијовић.

„ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Програмер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Опис посла: писање адекватних програма у складу са цртежима купца.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (програмер на CNC
машинама); обавезно искуство у траженом занимању - минимум 2 године.

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (оператер на CNC
машинама), обавезно искуство у траженом занимању - минимум 2 године.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или
да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт Марина Костић.

„STEEL WELD“
ДОО СУБОТИЦА

Суботица, Душана Петровића 2/19
тел. 062/85-80-818, 064/04-38-488
069/56-000-77
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com
d.barbulovic@gmail.com

Бродомонтер

привремени и повремени послови
4 извршиоца
Опис посла: монтажа и склапање секција брода, читање цртежа.
УСЛОВИ: машинска струка (без обзира на степен стручне спреме); обавезно радно искуство у траженом занимању минимум 6 месеци. Обезбеђен
превоз, смештај и исхрана (2 оброка), дужина радног времена 9 сати дневно; теренски рад, рад у сменама, радно место са повећаним ризиком, рад
ван просторија послодавца. Пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се
јаве на телефон послодавца. Лица за контакт: Мирослав Гуша, Драгослав
Барбуловић.

„COMPANY SU AZOTARA“ DOO
Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

1) Возач теретног моторног возила

место рада Суботица - Биково, на одређено време
3 месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца
Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа.
УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е категорије; без обзира на врсту и степен
образовања; радно искуство није битно; обезбеђен смештај, исхрана, превоз; неопходан важећи лекарски преглед.

2) Руковалац радним машинама

место рада Суботица - Биково, на одређено време
3 месеца (могућност продужења уговора)
4 извршиоца
Опис посла: возач улта и виљушкара.
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај,
исхрана, превоз, рад у сменама, ноћни рад.

3) Електричар

место рада Суботица - Биково, на одређено време
3 месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца
Опис посла: послови електричара на одржавању у кругу фабрике.

4) Бравар

место рада Суботица - Биково, на одређено време
3 месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца
Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.

5) Физички радник (хемијски манипулант)

место рада Суботица - Биково, на одређено време
3 месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца
Опис посла: рад у погону.
УСЛОВИ за радна места 3,4 и 5: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај, исхрана,
превоз, рад у сменама, ноћни рад.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Јасмина Новаковић.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/410-677
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Електроинсталатер

место рада Уб, Ваљево, на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без обзира на радно
искуство; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла
или телефона, лице за контакт Јелена Матић.

www.nsz.gov.rs
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Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

Београд, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Возач теретног возила са приколицом

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митровица,
Рума, Инђија, Стара Пазова, на одређено време
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван
просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана, дужина радног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: до
попуне. Разговор са послодавцем могућ је сваког радног дана од 8 до 15
сати, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве телефоном.
Лице за контакт Бобан Шапоњић.

„MGV“ DOO NIŠ

Ниш - Медијана
Булевар цара Константина бб
тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном саобраћају;
поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад ван просторија
послодаваца. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
послодавцу путем телефона, особа за контакт Владета Радосављевић или да
доставе радне биографије путем и-мејла.

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.
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Васпитач

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама од три
године, више образовање (педагошка академија за васпитаче, учитељски
факултет - студијски програм за образовање васпитача у предшколским
установама), познавање језика на коме се обавља васпитно-образовни рад,
са радним искуством. У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене чл. 8, 120, 122 Закона о основама система
васпитања и образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,
68/15). Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених. Ако кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да достави уверење
да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високо школске установе. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању
услова послати на адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област
Општа психологија
(унапређење)
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну област
Андрагогија
са 30% радног времена (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област
Социологија
на одређено време од 5 година (унапређење),
предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања социологија образовања

Ванредни професор за ужу научну област
Општа психологија

на одређено време од 5 година (избор), предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
когнитивна психологија

Доцент за ужу научну област Класичне науке
на одређено време од 5 година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Археологија
на одређено време од 5 година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре

са 70% радног времена, на одређено време од 5
година (избор), предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања музеологија и херитологија

Доцент за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре

са 30% радног времена, на одређено време од 5
година (избор), предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања музеологија и херитологија
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Доцент за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре

са 50% радног времена, на одређено време од 5
година (унапређење) - предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања српска уметност и
визуелна култура 19. века
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Општа
педагогија са методологијом и историја
педагогије
на одређено време од 3 године (реизбор)

УСЛОВИ: дипломирани педагог који је положио све испите предвиђене студијским програмом докторских студија и одбранио предлог теме докторске
дисертације, добио позитивну оцену педагошког рада, објавио у часопису
или зборнику најмање три научна одн. стручна рада.

Асистент за ужу научну област Социологија

на одређено време од 3 године (избор), предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
социологија политике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани андрагог у складу са
правилима студија која су важила до 10.09.2005. године или лице које је
уписало докторске студије андрагогије и на претходно завршеним основним
и мастер студијама остварило просечну оцену најмање 8 и које показује смисао за наставни и научни рад или лице које је уписало докторске студије
андрагогије, без претходно завршених мастер студија, одн. стекло стручни
назив „дипломирани“ у одговарајућој научној области и основне студије
завршило са просечном оценом најмање 8; VII/2 степен стручне спреме и
прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографијаа
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација) доставити на горенаведену
адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Др Суботића 8
тел. 011/36-36-320

1) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хумана
генетика
на одређено време од 5 година

2) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Радиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

6) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Гинекологија
и акушерство
на одређено време од 5 година
4 извршиоца

7) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (ендокринологија)
на одређено време од 5 година
4 извршиоца

8) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година
4 извршиоца

9) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (гастроентерологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

10) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

11) Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година

12) Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година

13) Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Патологија
на одређено време од 5 година

14) Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

15) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(хематологија)
на одређено време од 5 година

3) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Офталмологија

16) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(ендокринологија)

4) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Оториноларингологија са максилофацијалном
хирургијом

17) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(реуматологија)

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

5) Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Педијатрија
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

18) Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом
(грудна хирургија)
на одређено време од 5 година
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19) Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом
(анестезиологија са реаниматологијом)
на одређено време од 5 година

20) Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хумана генетика
на одређено време од 3 године

21) Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Медицинска физиологија
на одређено време од 3 године

22) Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Судска медицина
на одређено време од 3 године

23) Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хемија у медицини
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ 1: завршен биолошки факултет, VIII степен стручне спреме,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
УСЛОВИ 2-19: завршен медицински факултет, VIII степен стручне спреме,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
УСЛОВИ 20-22: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
УСЛОВИ 23: завршен хемијски факултет, VII степен стручне спреме, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
Медицинског факултета у Београду.
Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете
подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Оглас објављен у публикацији ,,Послови“ број 730, од 14.06.2017.
године, исправља се за радно место: професор струковних студија, област Друштвено-хуманистичке науке, ужа научна област
Менаџмент, у делу услова и исправно треба да стоји: докторат
организационих наука, економских наука, менаџмент у здравству, факултет организационих наука или докторат факултета
за менаџмент - смер менаџмент, са завршеним дефектолошким
факултетом и са завршеном вишом медицинском школом, смер
виших медицинских сестара. Рок за пријаву на конкурс са овом
исправком је три дана. У осталом делу конкурс остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента - ванредног
професора за предмете: Психологија, Развојна
психологија и Педагошка психологија, ужа
научна област Психологија у физичком
васпитању, спорту и рекреацији
за период од 5 година

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду), подносе се писарници Медицинског факултета, Др Суботића 8, у року
од 15 дана од објављивања конкурса.

Редовни професор за ужу научну област
Статистика и математика, предмети Основи
статистичке анализе и Финансијска и актуарска
математика

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АБЦ ЈУНИОР“

Редовни професор за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент, предмети
Менаџмент пројеката и Стратегијски менаџмент

Васпитач

УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона о високом образовању,
Mинималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које
је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у
Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и општим актима Економског факултета у
Београду којима се уређују услови и поступак за стицање звања наставника
и поступак и оцена приступног предавања.

Земун, Петра Кочића 12а

за рад у билингвалној групи на енглеском језику
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, са знањем енглеског језика на
вишем или конверзацијском нивоу.

Медицинска сестра - васпитач или струковни
васпитач
за рад са децом јасленог узраста

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач или VI
степен стручне спреме, струковни васпитач за рад са децом јасленог узраста.
УСЛОВИ: Кандидати пријаве могу послати на и-мејл адресу: oliverasekulovski@
gmail.com.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Сарадник у настави за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије, предмети
Рачуноводство у банкарству и осигурању,
Рачуноводство трговинских предузећа и
Специјална рачуноводства
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању, Статутом
Факултета, Правилником о ближим условима за избор сарадника факултета и Критеријумима за стицање звања наставника и сарадника Економског
факултета.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају
се на наведену адресу факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА „РУДОВЦИ“

11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и одуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме, према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 8 и члановима 120 и 121 Закона о основама истема образовања и васпитања, и то: да
имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да приложе: доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу,
осим за приправнике који могу засновати радни однос без положеног испита
за лиценцу; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (уверење и потврду) издат од стране високошколске установе, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, при чему се сматра да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио испит за лиценцу, има образовање из наведених дисциплина;
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Одлуку о избору кандидата директор доноси у року од 8 дана
од добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16

Наставник у звању предавача за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужа област Интернет технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив специјалисте академских студија у научној, односно стручној области за коју се бира, најмање пет
година радног искуства у високом образовању и способност за наставни рад.

Наставник у звању предавача за област
Економске науке, ужа област Економске науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив специјалисте академских студија у научној, односно стручној области за коју се бира, најмање пет
година радног искуства у високом образовању и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника школе и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс,
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о стеченом образовању, списак научних радова и саме
радове. Пријаве са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

Професор струковних студија или предавач за
ужу научну област Здравствено законодавство
Услови за радно место професора струковних студија су: VIII степен
стручне спреме, докторат наука, радно искуство. Документа која је потребно
доставити: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе
факултета и оверена фотокопија дипломе одговарајућих докторских студија,
доказ о радном искуству.
Услови за радно место предавача су: акaдeмски нaзив мaгистрa или
стручни нaзив спeциjaлистe из наведене уже научне области, радно искуство. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе факултета и оверена фотокопија
дипломе одговарајућих магистарских студија или оверена фотокопија дипломе одговарајуће специјализације, доказ о радном искуству.
ОСТАЛО: Наведена документа доставити путем поште, на адресу: Правна
служба - за конкурс, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин
Миланковић“, 11040 Београд, Црнотравска 27. Напомена: Услови за избор
у звање професора струковних студија, односно предавача, предвиђени су
Законом о високом образовању и општим актима Високе медицинске школе струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд. Пријаве на оглас
достављају се у року од 30 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16
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Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област
Информационе технологије у машинству
на одређено време од 5 година

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Ванредни професор или доцент за ужу научну
област Студије одбране, за наставни предмет
Системи одбране
на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе
диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате објављених радова и потписану изјаву о изворности (преузети са сајта
Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izboriu-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Пријаве доставити на адресу:
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите, VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију
дипломе, списак научних радова, као и радове.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

на одређено време од 3 године

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975, 2155-476

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене на
боловању дужем од 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе, без обзира
на радно искуство. У радни однос ради обављања посла наставника може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање (у складу са чланом 8 ст. 2 т. 1, 2, Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) односно да
има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, потврду да се не води кривични поступак против кандидата, преглед кретања у служби са кратком биографијом. Пријаве
на конкурс слати путем поште. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Асистент за ужу научну област Студије
безбедности, за наставни предмет Системи
безбедности
УСЛОВИ: студент докторских студија наука безбедности који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад или магистар наука безбедности, VII/2 степен стручне спреме и коме је прихваћена тема докторске
дисертације под условом да је на основним студијама имао просечну
оцену најмање 8.

Асистент за ужу научну област Социологија, за
наставни предмет Социологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области социологије или филозофије, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад или магистар из
области социологије или филозофије, VII/2 степен стручне спреме и прихваћена тема докторске дисертације, под условом да је на основним студијама имао просечну оцену најмање 8.

Асистент за ужу научну област Политичке
науке, за наставни предмет Међународни
односи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија наука безбедности или студент докторских студија из области политичких наука, који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
за наставни рад или магистар наука безбедности или магистар из области
политичких наука, VII/2 степен стручне спреме и коме је прихваћена тема
докторске дисертације, под условом да је на основним студијама имао просечну оцену најмање 8.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и
68/15) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима
подносе се на горенаведену адресу, лично или путем поште, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 59, чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 52/111, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 62/16 - УС); одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу за обављање послова настав-
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ника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора
установе (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм
обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита за директора,
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора); да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању
за наставника основне школе, педагога или психолога (или оригинал), оверену копију дозволе за рад односно уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, потписану и оверену потврду о најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, односно српском језику, уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику, уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбама
члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ - прибавља школа по службеној дужности,
а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно
предата школи, пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаве са доказима
о испуњавању услова достављају се лично или поштом, на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 15 дана од дана објављивања.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
030/590-142.

ЈАГОДИНА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
35260 Рековац, Слађана Лукића бб
тел. 035/8411-134

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 59 и чланом 120 Закона о основама систем образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09
52/11, 55/13,35/15 - аутентично тумачење 68/15 и 62/16 - ОУС) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 108/15); поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење 68/15 и 62/16 - ОУС): високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника средње
стручне школе подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
и Економија, право и администрација, за педагога и психолога, поседовање
дозволе за рад (лиценце), обука и положен испит за директора установе,
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (у
складу са чл. 7 став 2 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања “Службени гласник РС” бр. 108/15), поседовање држављанства Републике Србије, знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или
оверену фотокопију доказа о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци или извод из матичне књиге рођених), оригинал 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),
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања, уверење из привредног суда да нису правноснажно осуђени за

Бесплатна публикација о запошљавању

привредни преступ у вршењу раније дужности, радну биографију; оквирни
план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Пријаве са потребним доказима подносе се на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за директора“ или лично код секретара школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 035/8411-134. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду, а доказ о неосуђиваности из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља установа. Изабрани кандидат биће у
обавези да у законском року положи испит за директора. Решење о избору директора доставља се свим учесницима конкурса после протека рока
из члана 60 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање доцента за ужу
стручно-уметничку област Ликовна уметност
са методиком наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен факултет уметности одговарајуће уже уметничке области
- високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира; непостојање сметњи
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и члана 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и други услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05, 87/16), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст број II-01-52 од
09.01.2017. године), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверене фотокопије диплома или уверења као доказ о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о државаљанству,
биографију са подацима о досадашњем раду, најмање 10 самосталних уметничких, односно стручно-уметничких радова у оригиналу или у дигиталној
форми (на CD-у), списак објављених стручних и научних радова, као и саме
радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став
4 Закона о високом образовању и члана 124е став 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_
zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac.
rs/Docs/Odluka_o_izmenama
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf),
утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже ради
оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената
прописаних чланом 8 Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља
се у електронском облику, на начин утврђен овим упутством. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Специјално педагошке и психолошке
науке (интерполарни ниво)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, одељење/група за психологију,
студент докторских студија психологије који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
за наставни рад, непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању и члана 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и други
услови прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Крагујевцу и Статутом Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним претходним нивоима студија са доказом о просечној оцени, оригинал
или оверену фотокопију уверења (потврде) о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију
са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних
радова, као и саме радове, потврду надлежног органа (полицијска управа)
о неосуђиваности за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању и члана 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и друге
доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Редовни професор за ужу научну област
Математичка анализа са применама

у Институту за математику и информатику Факултета
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Математичка
анализа са применама
у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар математичких наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор математичких наука који је изабран у
звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05,
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16) и у наведеном
звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Геометрија
у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме - магистар
математичких наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације,
односно VIII степен стручне спреме - доктор математичких наука који је
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник
РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16)
и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Посао се не чека,
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Дискретна
математика
у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета, Правилником о условима за избор наставника факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област
Методика, историја и филозофија математике

у Институту за математику и информатику Факултета
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета, Правилником о условима за избор наставника факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе
надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.”

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у издвојеном одељењу у
Трмбасу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник РС“, бр. 11/2012), у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 ст. 1 Закона

Бесплатна публикација о запошљавању

о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,
52/2011, 55/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе:
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља, пре закључења уговора о
раду, кандидат који заснује радни однос по конкурсу. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа. Тражена документа достављају се у оригиналу или овереној
копији. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за информације: 034/335-464 (секретар школе).

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Еволуција права
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских академских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8, са условима из члана 72 Закона о високом образовању и члана
127 Статута Правног факултета у Крагујевцу.

Сарадник у настави за ужу Грађанскоправну
научну област
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 8, на период од једне године, са условима из члана 71 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу.

Сарадник у настави за ужу научну област
Теорија државе и права
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8, на период од једне године, са условима из члана
71 Закона о високом образовању и члана 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу.

Сарадник у настави за ужу Управноправну
научну област
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8, на период од једне године, са условима из члана
71 Закона о високом образовању и члана 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу.

Сарадник у настави за ужу Уставноправну
научну област
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8, на период од једне године, са условима из члана
71 Закона о високом образовању и члана 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу.

Сарадник у настави за ужу Радноправну научну
област
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8, на период од једне године, са условима из члана
71 Закона о високом образовању и члана 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу.
ОСТАЛО: 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 8 дана од дана објављивања
конкурса.
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Хирургија

Сарадник у звање сарадника у настави за
ужу научну област Примењено рачунарство,
наставни предмети Информационе технологије
и Базе података

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Хистологија и ембриологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из одговарајуће научне области
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
8 и други услови прописани законом, статутом и другим актима Факултета.
Кандидати подносе пријаву са биографијом и оверене фотокопије: дипломе
и извештаја о положеним испитима, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, уверења полицијске управе о неосуђиваности, уверења суда да против њих није покренута истрага и да није подигнута оптужница. Остали докази: потврде или други докази у вези са радним искуством,
сертификати или други докази у вези са посебним знањима и вештинама.
Кандидати уз пријаву достављају и доказе о испуњавању услова конкурса.
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима доставити на адресу:
Економски факултет, 34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Хистологија и ембриологија

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у Баљевцу

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Психијатрија

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005, или на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, на
студијама првог степена (основне академске студије односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање; 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 - уверење
прибавља установа; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен
препис/копију диопломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
и извод из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

на одређено време 5 година

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Медицинска статистика и информатика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински, машински, економски или природно-математички факултет са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске
академске студије.

Истраживач - приправник за ужу научну област
Фармакологија и токсикологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: За наставнике: услови утврђени одговарајућим 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, 68/2015
и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопије оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. За
сараднике: услови утврђени одговарајућим 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, 68/2015 и 87/2016),
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопију оверених
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих
публикација. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на
компакт диску-CD). Рок за пријаву је 15 дана.
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Васпитач

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

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област Математика
на Департману за математику

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Примењена и
индустријска хемија
на Департману за хемију, на одређено време
од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Аналитичка и
физичка хемија

на Департману за хемију, на одређено време од 60
месеци
УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке.
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ОСТАЛО: 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).

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, предмети Катедре за индивидуалне
спортове
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање звања наставника
прописани су чл. 65 Закона о високом образовању, чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 96 Статута Факултета спорта и физичког васпитања
у Нишу: за доцента може бити изабрано лице које има научни назив доктора
наука - докторат наука из уже научне области за коју се бира - предност
има кандидат који има тему доктората из предмета за који се бира, научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима
са рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове. Рок за
пријаву: 15 дана.

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Друштвене
и хуманистичке науке у спорту и физичком
васпитању, предмет Енглески језик
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање звања наставника прописани су чл. 65 Закона о високом образовању, чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 96 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу:
за доцента може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука - докторат наука из уже научне области за коју се бира - предност има кандидат који
има тему доктората из предмета за који се бира, научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност
за наставни рад; за ванредног професора може бити изабрано лице које поред
услова за звање доцента испуњава и следеће услове: има више научних радова
од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима; има објављен
уџбеник, монографију или практикум из уже научне области за коју се бира; има
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.
Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о стеченом научном
називу доктора наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме
радове. Рок за пријаву: 15 дана.

НОВИ СА Д
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Историјскоправну и заснивање радног
односа на радном месту наставника за наставни
предмет Римско право
на одређено време од пет година у случају избора у
звање ванредног професора, односно на неодређено
време у случају избора у звање редовног професора

УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни степен доктора правних наука. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду,
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз
пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном
факултету, диплому или уверење о научном степену доктора правних наука
(оригинал или оверену фотокопију), списак својих научних радова и по један
примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцента за ужу област
Планирање, регулисање и безбедност
саобраћаја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме саобраћајне струке, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник за ужу област Механика

у звању ванредног професора на одређено време од
5 година или у звању доцента на неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке механика, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању редовног професора за ужу
област Теоријска и примењена физика
на одређено време од 5 година и избор у звање
наставника у звању ванредног професора или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке физичких наука, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу област
Теорије и интерпретације геометријских
простора у архитектури и урбанизму
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу
област Теоријска и примењена математика
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета
у Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија (дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе), фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о
испуњености услова конкурса као и фотокопије објављених научних, односно
стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом, односно признатих
уметничких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака за ужу област за коју се бира. Сваки кандидат који
се јавља на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника
треба да попуни електронски формулар за избор у звање који се налази на
сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти пошаље не и-мејл: opstaftn@uns.
ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском формулару
неопходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у
звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве
слати на горенаведену адресу за свако радно место посебно.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1) Редовни професор за ужу научну област
Педијатрија

радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

2) Редовни професор за ужу научну област
Биохемија

радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

3) Редовни професор за ужу научну област
Стоматологија (пародонтологија и орална
медицина)

радно време краће од пуног (39 сати на Факултету)

4) Ванредни професор за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (грудна
хирургија)
на одређено време 5 година
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

5) Ванредни професор за ужу научну област
Оториноларингологија

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

6) Ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина (нефрологија)
на одређено време 5 година
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

7) Ванредни професор за ужу научну област
Фармацеутска технологија са индустријском
фармацијом и козметологијом

на одређено време 5 година, пуно радно време (40
сати на Факултету)

8) Доцент за ужу научну област Интерна
медицина (нефрологија)
на одређено време 5 година
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

9) Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (урологија)

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

10) Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

11) Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (абдоминална хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

12) Доцент за ужу научну област Инфективне
болести

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

13) Доцент за ужу научну област Патологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)
Бесплатна публикација о запошљавању

14) Доцент за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација

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

15) Доцент за ужу научну област Специјална
рехабилитација и едукација

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

16) Доцент за ужу научну област Психологија

на одређено време 5 година, пуно радно време (40
сати на Факултету)

17) Асистент са докторатом за ужу научну
област Педијатрија

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

18) Асистент са докторатом за ужу научну
област Ургентна медицина

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

19) Асистент са докторатом за ужу научну
област Психологија

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

20) Асистент за ужу научну област Физиологија
на одређено време 3 године, пуно радно време (40
сати на Факултету)
2 извршиоца

21) Асистент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (абдоминална хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

22) Асистент за ужу научну област Социјална
медицина

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

23) Асистент за ужу научну област Специјална
рехабилитација и едукација
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

24) Асистент приправник за ужу научну област
Анатомија
на одређено време 1 година, пуно радно време (40
сати на Факултету)
3 извршиоца

25) Асистент приправник за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

26) Асистент приправник за ужу научну област
Патологија
на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

УСЛОВИ 1-3: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
области за коју се бира и остали услови за редовног професора утврђени
чланом 64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
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УСЛОВИ 4-7: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени
чланом 64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 8-14: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
области за коју се бира и остали услови за доцента утврђени чланом 64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
УСЛОВИ 15: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
области за коју се бира, завршене основне академске студије студије специјалне едукације и рехабилитације и мастер студије и остали услови за
доцента утврђени чланом 64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете односно за радна места означена у посебним условима овог конкурса, доказ о радном односу у
здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета, списак
радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и
публикација, доказе о њиховом објављивању, доказ о педагошком искуству
и позитивно оцењеној педагошкој активности. Кандидати који су конкурисали на радно место и у звање доцента и који се први пут бирају у то звање
биће накнадно обавештени о теми, датуму, времену и месту одржавања
приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског факултета о
начину извођења и валоризацији приступног предавања (објављен на сајту
Медицинског факултета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински
факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета у Новом Саду на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ 16: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
области Психолошких наука, завршене студије психологије на свим претходним нивоима студија и остали услови за доцента утврђени чланом 64 Закона
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
УСЛОВИ 17-18: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука
из уже научне области из које се бира, а који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени
Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 19: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
уже научне области, из које се бира, завршене студије психологије на свим
претходним нивоима студија а који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени Статутом
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 20-23: студент докторских студија које је претходне нивое студија завршио просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
УСЛОВИ 23: студент докторских студија специјалне едукације и рехабилитације, завршене основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације или специјалне едукације или специјалне рехабилитације и мастер
академске студије специјалне едукације и рехабилитације или специјалне
едукације или специјалне рехабилитације које је претходне нивое студија
завршио просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 72
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 24-26: кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама који је интегрисане академске студије завршио са просечном оценом
најмање 8. Остали услови утврђени су Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета.
Кандидати који конкуришу за избор у звање асистента са докторатом за ужу
научну област Психологија (под редним бројем 19) подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета. За кандидате који се
први пут бирају у звање доцента способност за наставни рад оцениће се на
основу приступног предавања из области за коју се бира (сходно члану 20 и
22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача).
Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског факултета о начињу извођења и валоризацији приступног предавања.
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ПАНЧЕВО
ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 5 и чл.
120 ст 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 - одлука УС) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и
то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника гимназије општег типа
или стручног сарадника; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља установа службеним путем); да није правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење прибавља установа
службеним путем); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу), оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију или оригинал уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), потврду о радном искуству (у оригиналу), биографију
са кратким прегледом кретања у служби и програм рада директора школе.
Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од 6 месеци. Кандидат изабран за директора установе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву
са потребним доказима о испуњености услова доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија
Вука Караџића 54

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 730, од
14.06.2017. године, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “СУНЦЕ”
18430 Куршумлија, Косовска 36А
тел. 027/381-534

Васпитач или медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије у трајању од 3 године) или студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), васпитач у складу са законом, предвиђеним
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања или средња
медицинска школа. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, биографија. Уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Лекарско уверење као и санитарну књижицу
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Бесплатна публикација о запошљавању

Помоћни радник - спремачица

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВ: основна школа. Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, доказ 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 или установи,
уверење о здравственој способности, биографија.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом и назнаком „За
конкурс“ у затвореној коверти послати на наведену адресу.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад Соту

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад Шиду
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015);
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; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе: да има
одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013 и 68/2015), да има држављанство Републике Србије, да зна језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља установа за изабраног кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу или доставити лично у установу, радним даном од 8 до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Музичка култура и уметност са методиком
наставе наставних вештина

за рад на мађарском наставном језику, на законом
одређени период
УСЛОВИ: завршена музичка академија или академија уметности, а остали
услови за избор наставника факултета 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 - оргинал или оверена копија, уверење о држављанству - оргинал или оверена копија, списак научних радова,
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радови, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се
на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална настава).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII степен стручне спреме;
дипломирани професор немачког језика, VII степен стручне спреме; радно
искуство није битно. Рад у сменама; послодавац рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на телефонe послодавца. Лица за контакт Кристина Перић и Ивана Гератовић.

УЖИЦЕ
ОШ “ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са
боловања, односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним школама; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис - фотокопију
дипломе и уверење о држављанству. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. За додатне информације заинтересована лица могу контактирати
секретара школе на број телефона: 031/514-146.

ВАЉЕВО
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/224-735

Наставник у звању предавача за ужу научну
област Финансије и рачуноводство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистра
или специјалистичке академске студије из научне области за коју се бира;
способност за наставни рад; најмање пет година радног искуства на пословима из области за које се бира у звање предавача; три референце из одговарајуће научне, односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму (радови објављени у међународним и домаћим часописима,
радови и саопштења изнети на међународним и домаћим скуповима, студије
и пројекти, објављен уџбеник или монографија, збирка задатака или практикум из области за које се бира или мултимедијални садржаји намењени
студентима са рецензијом). Посебно се вреднује допринос на развоју наставе и педагошког рада (унапређење програма и плана наставе, иновативна
припрема материјала за наставу и методе извођења наставе, менторство у
изради завршних радова, учешће у обукама и радионицама усмереним на
методологију и подизање квалитета наставе). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама из услова конкурса, потврду о радном искуству (предност имају кандидати са радним искуством у настави у високошколским установама), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против лица не води кривични поступак, уверење да лице није
осуђивано за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
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исправе или примања и давања мита и оверену фотокопију личне карте. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања.

В РА Њ Е
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”

17510 Владичин Хан, Јелашница бб

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, са 44,44% радног времена (8 часова)
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, професор енглеског језика и књижевности; да кандидат поседује одговарајуће високо образовање, VII степен
стручне спреме, према чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15 и 62/16 - одлука УС), за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога: 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, 97/08, 44/10), почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има држвљанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом у образовно-васпитном раду; да кандидат
поседује дозволу за рад - положен стручни испит за наставника, стручног
сарадника.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе доказе о
испуњености услова: диплому или оверену копију дипломе, уверење о
држављанству, оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да нису под истрагом, као
и да испуњавају услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника, као и услове предвиђене чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона:
017/476-250.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник физичког васпитања

на одређено време, до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства, за рад у матичној школи у
Сокобањи и издвојеном одељењу у Врелу
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова
предвиђених чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 75/14) за заснивање
радног односа, треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Просветни гласник“). Кандидат уз пријаву са биографијом треба да приложи
и следећа документа: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања - посебна потврда 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 ЕСПБ и извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ЗРЕЊАНИН
ОШ „Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник мађарског језика са елементима
националне културе

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана, са 30% радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и
књижевност, професор разредне наставе са положеним испитом из мађарског језика са методиком на одговарајућем факултету, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил мађарски језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик). Кандидати
треба да испуњавају следеће услове: у погледу образовања у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 68/15), да имају 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 („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 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. Изузетно,
наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице
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. 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 претходног става. Кандидат треба да испуњава и услове из чл.
120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/2009, 68/15), и то: да има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски и мађарски.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оригинал
или оверен препис дипломе, додатак дипломи, оригинал или оверен препис дипломе о завршеним основним академским студијама, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу издат од 01.03.2010. године), доказ да лице 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, (потврда/уверење високошколске установе, уверење
о положеном стручном испиту - лиценци), доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи - српском и мађарском језику,
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику (доказ да је
стечено средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Уверење о некажњавању школа
прибавља службеним путем. Сва приложена документа морају бити уредно
оверена. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска бб

Радник на одржавању машина, инсталација и
опреме

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа, гимназија или
средња стручна школа. Кандидат поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), треба да испуњава и посебне услове

Бесплатна публикација о запошљавању

прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), као и посебне
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 година живота (општи
услов); да има одговарајуће образовање; 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; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о
испуњавању услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ да је стекао средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Напомена:
с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у
пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или
да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу или се предају
лично, на горенаведену адресу. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, лично или путем телефона: 023/533-273.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

1) Наставник естетске неге - теорија

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 5% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; виши естетичар - козметичар; специјалиста фармације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог; специјалиста доктор медицине,
специјалиста дерматовенеролог; специјалиста струковни козметичар естетичар.

2) Наставник естетске неге - вежбе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: виши естетичар - козметичар; специјалиста струковни козметичар
естетичар (лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита, за образовни профил козметички техничар); струковни козметичар естетичар (лице из ове
тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита, за образовни профил козметички техничар).

3) Наставник естетске неге - вежбе у блоку

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 17,85% радног времена
УСЛОВИ: виши естетичар - козметичар; специјалиста струковни козметичар
естетичар (лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил
козметички техничар); струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил козметички техничар).

4) Наставник физикалне медицине - вежбе у
блоку

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 7,14% радног времена
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; виши
естетичар - козметичар; струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и
козметички техничар); специјалиста струковни козметичар естетичар (лице
из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски
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техничар и козметички техничар); струковни физиотерапеут (лице из ове
тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); специјалиста струковни физиотерапеут (лице
из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски
техничар и козметички техничар); струковни терапеут (лице из ове тачке
треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и
козметички техничар); дипломирани терапеут рехабилитације.

5) Наставник физикалне медицине - вежбе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 20% радног времена
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; виши
естетичар - козметичар; струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и
козметички техничар); специјалиста струковни козметичар естетичар (лице
из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски
техничар и козметички техничар); струковни физиотерапеут (лице из ове
тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); специјалиста струковни физиотерапеут (лице
из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски
техничар и козметички техничар); струковни терапеут (лице из ове тачке
треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и
козметички техничар); дипломирани терапеут рехабилитације.
ОСТАЛО за радна места 1, 2, 3, 4, 5: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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) Закона о основама система образовања и
васпитања, посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 21/15 и 11/16), као и посебне услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину,
односно: да има најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; 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; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о
траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада
Здравство и социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 120
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, да су
стекли средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или су положили испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија)
- српски језик; оригинал или оверену фотокопију доказа да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Напомена:
с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у
пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или
да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се предају лично или
шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара
школе, лично или телефоном: 023/533-270.
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6) Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3)
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани математичар - информатичар; (6) дипломирани математичар - професор математике; (7) дипломирани математичар за математику економије; (8) професор
математике - теоријско усмерење; (9) професор математике - теоријски
смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) професор информатике
- математике; (12) професор хемије - математике; (13) професор географије
- математике; (14) професор физике - математике; (15) професор биологије - математике; (16) дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани математичар - теоријска математика; (18) дипломирани математичар - примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика
финансија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани
професор математике - мастер (ово лице мора имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или
Основи геометрије); (23) дипломирани математичар - мастер (ово лице мора
имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом
из предмета Геометрија или Основи геометрије); (24) мастер математичар
(ово лице мора имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије); (25) мастер
професор математике (ово лице мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Математика или Примењена
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1,
2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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; 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) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), посебне услове из Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16 - испр. и 13/16), као и посебне услове
из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 година живота (општи услов);
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да
доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 120
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, да су
стекли средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или су положили испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) српски језик; оригинал или оверену фотокопију доказа да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или потврда одговарајуће високошколске установе или
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да
кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко
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презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин,
Новосадска 2 са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270.

7) Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар.
Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита. Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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) Закона о основама система образовања и васпитања, посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 21/15 и 11/16), као и посебне услове из Правилника о организацији и
систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има
најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;

да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе:
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална
заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 120 став 1 тачка 5 Закона
о основама система образовања и васпитања, да су стекли средње, више
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал
или оверену фотокопију доказа да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту
односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
на конкурс неће бити разматране. Напомена: с обзиром да школа прибавља
доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке:
ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге
рођених. Пријаве се предају лично или шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2 са назнаком „За конкурс“. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе, лично или телефоном на
број 023/533-270.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање
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Трећи сајам запошљавања у Кучеву

РЕАЛНЕ ПОТРЕБЕ ЗА РАДНИЦИМА

Национална служба за запошљавање сајмове запошљавања не организује само
као манифестације од јавног значаја, већ када има реалних потреба за већим
бројем радника

П

рвог дана лета одржан је Сајам
запошљавања у Кучеву, на
коме је учествовало 13 послодаваца са 129 отворених радних места. Највећи број радних места
је из области дрвопрерађивачке индустрије, преко 50, а велики број потреба
је за неквалификованим радницима,
геронтодомаћицама, шумарским манипулантима, возачима, продавцима,
пекарима, радницима обезбеђења и
браварима и административним радницима.
Директорка Филијале Пожаревац
НСЗ Соња Мирић истакла је као значајне чињенице да је ово трећи сајам у
Кучеву, као и да је последњи био организован 2012. године.
„Национална служба за запошљавање сајмове запошљавања не
организује само као манифестације од
јавног значаја, већ када има реалних
потреба за већим бројем радника. У
Кучеву су се стекли услови за организовање сајамске манифестације на којој
је понуђен већи број слободних радних
места“, нагласила је Соња Мирић.
Сајму је присуствовао председник
Општине Кучево Новица Јаношевић

са сарадницима, а манифестацију је отворио члан Општинског већа и председник Локалног савета за запошљавање
Милош Петровић, који је овом приликом истакао изузетно добру сарадњу
са Филијалом Пожаревац. Посебно је
поменуо Караване запошљавања, који
су као нова мера становницима сеоских подручја приближили услуге које
пружа Национална служба за запошљавање, као и могућности које су на
располагању онима који су пријављени
на евиденцију незапослених.

Караван запошљавања у Ушћу
Мобилни тим Филијале Краљево НСЗ је 16. јуна посетио Ушће, у оквиру спровођења нове услуге НСЗ - Каравани запошљавања. У просторијама Дома културе у Ушћу мештани су имали прилику да се пријаве на евиденцију незапослених
и добију све потребне информације о услугама које нуди НСЗ.
Значајну заинтересованост за овакав вид информисања показала су лица из
околних места и села, што је и примарни циљ овог пројекта - приближавање
услуга НСЗ корисницима из руралних подручја.
На опште задовољство корисника, како досадашњих тако и будућих, мобилни тим Филијале Краљево ће и у наредном периоду наставити са обиласцима
удаљених средина на територији општина Краљево и Рашка.
Тања Павловић
Бесплатна публикација о запошљавању

Према првим резултатима, 29 особа је већ на самом сајму, након разговора са послодавцима, дошло до запослења.

1800 слободних радних
места на новосадском
сајму запошљавања
Прошле недеље у Западном холу
„Спенса“ у Новом Саду одржан је 22.
сајам запошљавања и планирања каријере, који су заједно организовали
Град Нови Сад и Филијала Нови Сад
Националне службе за запошљавање.
Учешће је узело 57 послодаваца
који су пријавили више од 1800 слободних радних места у медицинској, комерцијалној, трговачкој, електротехничкој,
машинској, саобраћајној, графичкој
и текстилној струци. Највећу шансу
да пронађу посао имали су радници
у производњи, службеници физичког
обезбеђења, продавци, физички радници, возачи и магационери, а прилику
су добили и информатичари, шумарски
инжењери, фармацеути, бравари, саветници у осигурању, комерцијалисти,
кројачи, шивачи, кувари, месари, столари, електричари, оператери на ЦНЦ
машинама, хигијеничари и други.
Поред послодаваца, средње школе
из Новог Сада представиле су своје моделе програма за преквалификацију и
доквалификацију. Неке од образовних
институција које учествовале на сајму
су: медицинске школе „7. април“ и „Хипократ“, Средња школа „Свети Никола“,
Прва приватна средња оптичарска
школа „Пашћан“, Средња стручна школа „Круг“, Електротехничка школа „Михајло Пупин“, „Смарт“ ДОО и Средња
машинска школа.
С. Мирић/Ј. Шћекић
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Мали бизнис

ПЕТ КОРАКА ДО СТАРТАПА

Последњих година чини се да ниједно радно место не улива сигурност, због чега све више
људи одлучује да покрене сопствени бизнис и прекине зависност од свог послодавца

П

редузетништво доноси бројне бенефите: добру зараду, флексибилно радно време, самосталност, али
захтева иницијативу, упорност и одређена знања и
вештине. Пратите наредних пет корака и сазнајте
све о томе како да покренете свој стартап.

Идеја на првом месту
Да бисте покренули стартап, логично, прво треба да
дефинишете своју бизнис идеју. Један од највећих проблема почетника јесте што имају неодређене идеје, недовољно
разрађене, које се више базирају на жељама уместо на потребама.
Главно питање на које ваш стартап треба да одговори
јесте: како ваш бизнис решава туђе проблеме. Можда ће
вам бити потребно неко време да понудите решење вредно
пажње, али једном када уочите проблем за који још нико није
понудио право решење, имаћете идеју која ће вам осигурати
успех.

Истраживање тржишта
Уско повезан са процесом разрађивања идеје јесте и
други корак - истраживање тржишта. Можда у први мах помислите да је ваша идеја револуционарна, али ако детаљније
испитате тржиште, може се десити да увидите да вас је неко
предухитрио. То не значи да ћете морати да одустанете од
идеје, већ да је прилагодите и пронађете начин да се разликујете од других.
Пронађите шта је то што ће вас учинити јединственим и
привући будуће купце да укажу поверење баш вама. Такође,
немојте размишљати о великим компанијама, јер са њима не
можете да се такмичите. Усредсредите се на своје предности
и око њих градите свој бренд.

Пословни план
У свом бизнис плану потребно је да представите све: шта
желите да постигнете и за колико времена, на који начин
желите да градите однос са клијентима/купцима, како ћете
прикупити потребне финансије, како ћете рекламирати свој
стартап и колико новца можете да уложите у маркетинг, да
ли ћете правити веб-презентацију, итд.
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Уколико нисте сигурни да о свему овоме можете сами да
бринете, потражите стручњака за састављање бизнис плана
или за конкретну област у којој вам недостају знања. Друго и дугорочније решење јесте да сами савладате потребна
предузетничка знања и увек будете у прилици да доносите
праве одлуке о свом послу.

Квалитетан тим
Иако је предузетништво самостални пројекат, истина је
да ниједан предузетник није успео апсолутно сам. Било да се
ради о консултацији са стручњацима, саветима пријатеља
или породице, помоћ других је нешто што ће вам омогућити
да остварите идеју коју имате.
Вероватно у почетку нећете моћи да приуштите да запослите некога да ради са вама, али увек можете, и изузетно је важно, да се окружите људима за које сматрате да су
стручни и да вам могу помоћи. Изаберите људе од поверења,
али будите пажљиви уколико бирате да сарађујете са својим
рођацима или пријатељима. У том случају, унапред договорите ваш однос када је реч о послу, како не бисте довели у
питање дотадашње релације.

Бренд који се развија
Након што успоставите темеље свог бизниса, све што је
потребно јесте да не стајете. Наставите да радите на квалитету производа или услуге коју нудите, на изградњи мреже
контаката како купаца и клијената, тако и сарадника, на
бољем наступу на интернету и свим осталим пољима.
Радите и на сопственом усавршавању, јер ће вам нова
знања донети и напредније и исплативије идеје о томе како
да унапредите своје пословање. Само они који развијају своје
вештине моћи ће да развијају и свој бренд и тако не само достигну успех, већ успеју и да га одрже.
Представљени кораци приближили су вам како изгледа
почетак предузетништва, а на вама је да одлучите да ли и
даље желите да радите за неког (не)познатог послодавца или
желите сами да одлучујете о свом животу и раду. Изградња
малог бизниса није мали посао, али дефинитивно вреди посветити му се.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Дигитална Србија

У СУСРЕТ НОВОМ ДОБУ

Највећи изазов за модернизацију Србије садржан је у питању како традиционалне системе
пословања трансформисати у нове производе, нове услуге и нове начине производних процеса

Н

а конференцији „Изазови дигиталне трансформације“, одржаној у новоотвореном Центру за иновације у области информационих технологија
„Playground“ у Београду, коју су организовали ПКС и Центар за технолошко
предузетништво и иновације – „ICT Hub“, изнети су ставови о нужности што
скоријег укључивања дигиталног система рада у пословне моделе домаће привреде.
Објашњавајући ситуацију пред којом се данас налази не само српска привреда,
већ и целокупно друштво када је у питању увођење нових дигиталних технологија
у пословне и друштвене процесе, Марко Чадеж, председник Привредне коморе
Србије, дао је илустративан пример из последње деценије XX века, када се човечанство нашло пред фазом глобализације, процесом интегрисања светске економије у
јединствени систем, што је тада био велики изазов.
„Када је реч о дигиталној трансформацији, ситуација је у овом тренутку слична као када је пре неколико деценија покренута тема глобализације. Јошка Фишер,
немачки политичар, тада је рекао да не можете бити за или против глобализације јер је реч о неизбежном процесу, већ да је
само питање како ћете јој се прилагодити и да ли ћете опстати. Иста је ствар данас са дигитализацијом: или ћете се реформисати и користити је или нећете, па онда нећете ни бити део нове економије и новог система“, рекао је Чадеж и нагласио да
се највећи изазов за модернизацију Србије налази управо у том питању - како традиционалне системе пословања трансформисати у нове производе, нове услуге и нове начине производних процеса.
„Основно питање је како ће се надаље генерисати нови производи и истраживати нови пословни модели, и то у најширем
могућем спектру - од индивидуалних произвођача до великих корпорација. Комора све то покушава да сагледа и настоји да
буде својеврстан хаб у коме ће се спојити индустрија из свих сектора и област услуга са новим дигиталним технологијама,
које су, такорећи, хоризонтално постављене у односу на све области. За ПКС је битно да буде веза између индустрија и произвођача из разних сектора и иновација у сваком смислу, да може да им помогне да реше проблеме и себе учине конкурентним
кроз употребу нових технологија и иновативних решења“, истакао је Чадеж.
Председник ПКС је посебно указао на неколико примера из домаће привреде, где је већ дошло до примене нових пословних модела захваљујући дигиталним технологијама. У пословним резултатима компанија које су примениле ове иновације
забележен је значајан напредак, као и раст извоза производа развијених у тим процесима.
О примени нових метода пословања заснованих на дигиталним технологијама говорили су и Оливера Вујновић, директорка сектора ИТ Нафтне индустрије Србије, која се осврнула на изазове приликом увођења таквих модела у индустрији
која се бави традиционалним начинима производње, и Јанез Крижан, руководилац Сектора за дигиталну трансформацију и
иновације компаније „Вип мобајл“, који је представио четири тезе на којима се заснива велики раст компаније која иначе важи
за једног од лидера у увођењу најновијих технологија у пословање. Поред њих, у раду конференције су учествовали и Вероника Тасић Вушуровић из консултантске куће „PricewaterhouseCoopers“ и Дејан Ранђић, оснивач и генерални
директор ICT Hub-а, као и више десетина представника малих, средњих и великих компанија које углавном послују
у области ИТ-а.

ТРИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПОСАО У ВОЈСЦИ

Војска Србије има план да у 2017. бројно стање својих јединица увећа за око 2.000 професионалаца
Војска Србије расписала је конкурс за пријем у радни однос 675 професионалних војника. Портпарол Војске
капетан Јован Кривокапић гостујући у Дневнику РТС-а рекао је да касарне добијају бројне позиве и да су учестали контакти са потенцијалним кандидатима на друштвеним мрежама. Навео је да је то добра прилика за девојке
и младиће који су одслужили војни рок и имају мање од 30 година.
„Неопходно је да добро прочитају конкурс“, истиче Кривокапић и додаје да када одлуче за које место ће се пријавити кандидати морају најкасније до 30. јуна предати пријаву.
Селекција се састоји из три дела. Први део чине лекарски прегледи и провера физичких способности, други део
је психолошка процена, а трећи део су медицински прегледи.
„Селекција и динамика биће објашњене кандидатима када буду дошли“, истакао је Кривокапић и додао да се
конкурс ове године разликује јер је процедура знатно једноставнија. Комисије у сва 34 града ће рангирати најбоље
кандидате према три критеријума - школској спреми, психолошкој процени и здравственим прегледима, а већ на
јесен очекује се потписивање првих уговора. Они који не буду изабрани нову шансу имаће већ у септембру.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Зајечар

Нови Сад

Ваљево

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Зрењанин

Врање

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

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Кикинда

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Војводе Радомира Путника
20
тел. 013/306-800

Вршац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

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

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Краљево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Млинска 16
тел. 016/202-411

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

