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уторак,

12. април 2016.
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Огласе расписали

U~~J~e
;;"lii!'l1ill!liiiiJ;""~11d
1iI~1iI,-", ~ ~M~ ) Р! ·-;М,.. . п

• Огласима чији је рок за пријављивање један дан тражени су хигије ни

0 --"-"-",

чар. књиговоћа. савјетник за прес-клипинг. сарадник за људске ресурсе и
профеСDР математике
НВI(ИОllалIlИ аВИО-I,РС80]lIttК Мон
Никшиhа, чији је директор Вл&CТ1t
Ка сајту Завода 38 заllОшља88 I ЬС цр
рв Ма1'СМатикс I Ја одређено вријеме, уз

ХОД' IО зваље је .lUil11lОмираllИ правник,
посао је иа одрсђеl'О "р ••јсме - 24 мје

НВIIОМСIIУ да би кандидат чи:бwlO да је
радио у образоВНО-JI.8СllНТШIМ уста н!).
вама 11 да има ЛIIЦСНlђ', али без вровје
рс радних спосоБНОСТII. СВИ ОВИ оrnв,

С8З1l8, Ilа одмах и да се пријави за оглас
ыорао јс уз потврду о оБР830вању и

Предсједник CHItдHKaтa

ствара сумљу у ЗIIОУ"О'fрсбу.

ви Ор Ш 'ЮIВЛllа

Завод за XHТl I:Y и мсдшщнску помоћ,
којим руmводи Са ш а СтефВЈlовиh,

ОР ИГИIl8Лне копије. У щ:ласу јс "авсде-

расписао јс два оmаса. По једном тра

с пособности. Према подаЦ,има са сајта

одјсдан дан.

жи књиroвођу иа одређено вријеме, са
12 мјесеци радllOГ искуства, уз љекар

МА, в.д. дкpeК'rop8 овог 11рсду3ећа јс
ЛидиЈа Пантовиli .

Зоран 1\1HI\HIi И] Централног од
бора Грађанског Ј10крета УРА казао је
како су још прије двије недјсље саоп

110 да

НlШ њихове

није прсдвиђена 11ровјср8 радних

диката Црне Горе (сецг) Крсто Лео

Савјстника за "рес КЛИIIИИГ јуче јс

штсњем указали да се у огласима који

Сllособи ОС1'И.
Завод је исказао потребу и за рад
I.ика 'I а одржавању чистоћс, однос н о
Хllгијсничара, а услови су 11II 1(е без за

lIошћу, да има двије ГОДИIIС раДIIОГ ис

НlIмања и СТРУЧllе спреме, односно са

куства, а ЈЈровјсру радних СЈ,осоБIlОСТИ
би вршио послодавац.

11раВ ИЛIIОСТИ. Он иаllОД11 да су оглас!!
који су јуче објављеНII само мањи дио

Зоран Микић из ГП УРА изјавио је да је у послеДlbl'lХ 15 дана порастао
број јавних огласа у институцијама и министарствима које би опозиција

требало да ионтролише, аио доће до поmисивања споразума о слободним
и фер изборима.
Уколико доће до nотписивања споразума Граћансни понрет УРА, у са
радњи са другим опози ционим партијама ноје потnишу споразум, спреман
је да заустави овакву прансу ДПС- а и да у процесу контропе државне ад

-

министрације обавјештава јавност о свим злоупотребама и сваном кршењу
закона

-

каже он.
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прикупи све податке.

-

Надлеж ии орга ШI

н IIIIСllскцијс

дугују јавности одговоре због чсга у
овим оmасима није ИСIIОillТО88!lа за
конска !lроцедура. Закон о државиим
службен н цима н намјСШТСНИ1JJtма у
члаЈIУ 39 ПРОllисујс да јавни отас ис
може бити кpaI\и од ] 5 дана од дана оо
јављнвања, а у члану 42 да лица која

испуљавају УСЈIОВС 0111аса ' 1I0000IНјежу
обаllСЗllOј 11роајерн радllИХ С1l0С06 110-

_ _ ,_ _ _ ,___ _ _ _ "".
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вс у државном cCК'ropy објављених у
да и а. Навсо је да УРА

,
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вел ико г б]Юја спорних отаса за посло
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Ilији, крши закон 11 дешааају бројне lIе-

послсдн.их

Споразумом би зауставипи праксу

_ _ _

се објављују на сајту ЗЗЗЦГ, а односе
се Н8 I I ОСЛОне у држаВllOј адМllllllстра

још испитује појеДII! l е отасе и чска да

о

~---,...

шљавања, нвводсћн да не зна за рокове

траж и о Ииасстиционо-развој llИ фонд,
чијн је ИЗВрШIIН директор Зораll ВУК
чевнћ . Кандидат је трсБало да буде
ДlIIlJIомираllИ мснаџер за односе с јав
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јОllнћ сматра да онакви cnучаје811
нзmсдају као 3Jlоупотрсба права 38ПО

евиденцији ЗЗЗ. без I1ровјерс радних

Ос ll овна школа .,Ратко Жарић" из

" ...... _ _

СКИХ организација "Р" Савезу С IIН

ско увјерс,ьс и доказ да се ивлази на

завршено.\1 осиовном ШIФЛом, без про
вјере радних СIlОСобноCnt.
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финансиј

та, llрема оцјени lIашюс саговорника,

nOKYMcllTa

о

ен трајали су саио један двн.

вјеШТИllама да обезб'lјсди и љекарско
увјсреље, !IОТВРДУ ОсНОВIIОГ суда да се
ЩЮПIВ IЬCгa 'Је ВOAllllOcтynak" 11 доста
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сеца. КВIIИДат кој и је јуче требало да
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саРВДlIнка за људскс ресурсс.
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М<'ЈtoјСЈшh, траЖIIJЈ3 је нрофссо

теиеf1Кlсрnајii3 (МА) тражи СТРУЧIЮГ
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не Горе (ЗЗЗЦГ) јУ'Је је објављсно пст
оrnвса 38 л осао у држаllllllМ Ilреду3сћи
ма 11 уСТЗllOвамз, кој и су отвореНII само
јсдан Д:IIl. Отасн су расrlllС8.ш за ло
требе Зааоаа за ХКТIIУ меДНШIIIСКУ 110Moh, МоктеllСl1Юсрлајllза, ИНВССТИЦИ
Ollo-ра380јllОГ ФОlIДа (ИРФ) и Основне
ШКQJIС "Ратко Жарић" I Iикшиh, ајсдно
ДIIСВНИ рок за IIријављивање каl lдида

-_.
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Један од спорних ornаса

сти - указао је Микић за ,.дан".
Упозорава да оmас и који трају само
један да ll изаз ивају сум њу да су распи

из ос и гураља од IIС3ЗIIOСЛСIIOСТИ није

са!! и само ,,про формс", ТQ јест да су
у"&прнјед договорени кандидати кој"

fJојаСllIUlИ су да се 118 држаВI' У управу
IlримјСlbује Закои о државиим службе
ницима и 118мјсштеннцима у које.\! је

lIе се на њих пр иј авити.
МНЈ().ћ

истиче

да актуе/lll а

власт

одређен рок трајања Оl7lаса, ОДIIОСIIО

КОllкурса, асћ рок за нријSllљн вањс.

у чл.аllУ

39

угврђеи рок за JlOДIIОШСЈЬС

"atтaвљa са праксом 31I0)'I1отрсба др
жаВIIИХ ресурса у партнјске сврхе, и
запошљава људс у већ I!ре lштрпаll ој
држа8110ј адМllllllстрациј и . И З ЗЗЗЦГ

Ilријан.а 'Iа оrnас О.'!Ј . ОСНО kOIlКУРС.
- У надпСЖII ОСТИ Завода за 3IlI1Oшљаааlbе Црне Горс није l.pahelbC 110-

,,дану" раније је речено да Законом

ња еве lll)'8ЈII IИХ- КII33ЈJII су тада 113 ЗЗЗ.
Н

о заl10шљавању

11

остварива 1ЬУ права

С1)'lJка заIJошљаваlbа у циљу С IЈр сча88-

ссцг НЕГИРА ~ABOДE БОГДАНА КРГОВИЋА

Радницима · отворена врата
Ниј е Тll.ЧIIO да СИIIДИК8ЛIIО I lOвјереllНШТВО Бије
ло Поље при Савезу синдиката Црне Горе (ССЦГ)
ие ради 11 да радници IIЗ тог града иемају коме да
се обрате, саОIlШТСНО је из ове рвлничке центра
ле. Запослена у стручиој служби у СИИДllкаЈlllо,\I

IlOвјерсннlUПI)' Бllјсло Поље С8ЈЈ.ија БаlО8кh де
МВllтоввлајс изјаву Боrдаиа Кргов Н"li а који је ус

тврдио аа ово ОСП ие ради и да РaдllИ ЦII нсмају
с ннди калну 110моћ.
- Изјава Крroвића аа је IlОвјСРСI IIIШ1'80 затво
рено и да чла llOВII немају коме да сс обрате за
било који внд IlOмоћи је чиста дезинформација.

ПрИЈе свсга, сва СIIНДИкaJlli3 1J0вјереllиштва Прll

ССЦГ радс на територији Црие Горе и у њнма
радс СТЈ'!Учне службе. Члан те слу"'.6с сам и ја у
Бијелом Пољу. Тачно је да се радници обраћају и

да нма доста проблема у Бијелом Пољу, алll увијек
наllђу н а ОДЈЈИЧИУ с&радњу са "ама и ми IIМ увијек
помажемо. 01111 нијссу НСЗIЩО80lЬtIIlllашим радом
ИЈIИ IIСЧIIМ дрyn\м јср су наша 8рата за раДlIlIКС
широм QТlIOpella. KpГOBltheвa юјзва је ЊСI'ОВ ЛIIЧIIII
став 11 ocтa.IlII 3IlIIOСЛСНlI У нашем IlOвјереllllШТВУ
не мисле тако - К8)аЛа је Баховићсвз.
Она је Ilаrn;Ц;И!l3 да је рад у Синдикалном 110вјеРС"IIШТВУ Б ијело Поље исти и прнјс и ПОСЛllје
Крговића.

С8аки радШIЧКII захтјсв

-

IIPOCJllljCMMO

осл аља на младс.

ПОЈединца

Једиаке шаll СС за

својим К8ЈlаЦlfгетнма доказа

ВРllјеДИОСПI у црногорском
друштву, ВРllјеДliOстнма "рс
IIОЗ ll ап\м у 3UШIД I IIIМ 11 разви
јсним државама - IЈ оруЧИЈl а је

свс билс вриједнОCТIt којима

Л I\ како имају шта да понуде

TOMoBllћeвa,

се

ЦРI!ОГОРСКОМ друштву и МОI'У

тар.

11 нстраЖlIваље
(ЦеМИ) ННl\олета ТО.\lовнli .

зиачајно ДОПР ШlИјсти Црној
rOPII 'Iа IbelloM I ЈУЈ)' европских
IIнтсграЦllја.
- ЦеМИ lie и у даљем пери 

вријсдности подразуыијевају..
јсднаке шаllсе за СВС .,и јС}LИIIО

је током прВОГ састаll

оду улагаnl Ilаl!ОРС да оснажи

штву прсдстаВЈыју JJlIЧ IШ до

1I

pYКOBOДII

IIРи.лнко\!

Olla

Ёi LEASING

ка са ДОllOсиоцима OДnYKB 'Iа
ИВЦИОIIВЛИОМ

иивоу у

оквиру

I1POJCkТa "Б~~н спреман ~ ЕУ
ВрИЈедности

оргаНllзаЦllја у Зllачајној мј ери
Млади су,

зanо

за МО l lИТОрl!НГ

--c.-~a-.w

сара.дњу са Фондом рада како би IIЗШИ раЈЈЈIИ!I,И би
ли оба8ијсш1'tНИ око Hallnln'C - тврди l>аХОВllћсва .
Н

Bclie lIа
l!Оре како би ~JlЧllа aoC'rJlnlyhll.

шља88IЬЗ ыладих, поручилајс
I13вршна ДНрсК'roрlЩ3 ] 1,c111'рЗ

www.osmonogkco..me

и тако се зав рш ава. И,сто тако Ilмамо нзваllреД,јУ

ГоР II трсБа да уложе

ДОIIОСИОЦИ одлука у Црној

solon i zotrofite model premo Yosim potrebama.

IrtiIkgl~~~

Х1јев који СТИГllс од радника одмах "POЦ~CYHpaMO

Једнаке шансе за све

Od eksperata za eksperte. Pasjetite па! prodajni

-)821063<1'1]'1

CCцr посс6110 МИ Ю Бије.~ог Поља. БIUlО који за

НИКОЛЕТА ТОМО ВИЋ О ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИ Х

PRAVI MODEL ZA PRAVE
PROFESIONALCE

OSMANAGit COMPANY
Podgotko. 4. ји' Ь.Ь.

IUlИ

правној служби коју имамо ов,'\iс IUШ Ilрема Савезу
СИНДllката у Подгорицн или нској другој IIИСТИТУ
цији укonиm јс потребно. Имамо добру саралњу са

кюалаЈе да сс та

.

KBJro

је истакла,

ту популвцију и да IIХ актнвно
укључи у реализацију својих

IlpeIlOCI! PR

Томовиllсва је

ЦСII

Jl{IBeJIB да

те

мјСРIШ0 успјеха у таквом дру
СТИГllуha

снаКОГ појСДl1Iща" .

Оцјељујс да у Црној !Ори дс
пројеката ~и ћс..!3ко~бити_ КЈlаратив~'оји Jroисснзус_
за такав приступ.
д.Т.
усијсре,IН ха прн6Ј'lижаNЉУ

_

