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ПОСАО НА ТАЦНИ
ТЕМА БРОЈА – Користимо ли све шансе за развој и запошљавање? Само 
седам одсто медицинских сестара у Србији има диплому која одговара 

стандардима ЕУ. Уколико Управа за аграрна плаћања не запосли 
додатни број службеника, Србија би могла да остане без 35 милиона 

евра. „Београд на води“ простор за више од 20.000 радних места
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СТАТИСТИКА И ЉИЉАНА
У Јапану је јула ове године, према званичној статисти-

ци, без посла било 2,2 милиона људи. Много... Лоше кренуло 
и Јапанцима - засигурно би био део овдашњих коментара. У 
почесто варљивом свету бројева, неко би брзоплето могао 
да закључи да је директору Националне службе за запо-
шљавање у Србији три пута лакше него јапанском колеги. 
Међутим, уколико би поред броја незапослених убележили 
број радно активних - 63,8 милиона, уздах би био најчешћи 
коментар. Ако не верујете у бајке, повероваћете: јула 2015. 
сваких 100 кандидата за посао у Јапану сустизала је чак 121 
понуда послодаваца, први пут у последње 23 године. Стопа 
незапослености - 3,3 одсто. Две деценије није била толико 
ниска. Детаљније на страни Горе - Доле. 

Љиљана Константиновић посао није добила у Јапа-
ну, већ у нишкој општини Пантелеј, код „Бенетоновог“ коо-
перанта „Тусон фемили“. Није једина. Једина је разлика што 
је Љиљана поново добила посао после паузе од 25 година. О 
њеном и другим пословима на страни Актуелно. 

Користи ли Србија све шансе за развој и запошљавање? 
Кратак одговор је: НЕ, дужи у Теми броја, под насловом 
„Посао на тацни”. Да ли је пут до посла краћи или дужи од 
удаљености коју одређује географија, рецимо Норвешке, 
одговор имате на страни Питали сте нас. Још прецизнији 
можете пронаћи у мрежи миграционих сервисних центара 
Националне службе за запошљавање, који послују у оквиру 
следећих филијала НСЗ: Београд, Бор, Ниш, Нови Сад, Нови 
Пазар, Краљево и Крушевац.

Стварне потребе послодаваца често остају у равни 
претпоставки и лутријског нагађања. Да на том месту не би 
и остале, Национална служба за запошљавање покренула је 
анкету којом ће бити обухваћена 7.024 послодавца - 4.794 
мала, 1.718 средњих и 512 великих предузећа. О томе на 
страни Привреда, где ћете сазнати и да је најбољи тестер 
на свету, који је постао стандард у ЦЕРН-овој лабораторији, 
направио тим из Ниша. Домети и изазови софистицираних 
решења биће предочени у Нишу, 13. и 14. октобра, на мани-
фестацији „Форум напредних технологија“.

Једна немачка компанија је пре неколико година у Ср-
бији запослила 133 радника. Данас их има десет пута више. 
Исти послодавац отвара врата за нових 500 радних места. 
Где, када и како - на страни Актуелно. 

Због ненаплаћеног пореза на додатну вредност у ЕУ се 
годишње изгуби више од 160 милијарди евра. Најефикас-
нију наплату пореза има Финска, док се највеће утаје бе-
леже у Румунији, где је чак 40 одсто ПДВ-а ненаплаћено. 
Француска је драстично смањила ненаплаћени порез, са 32 
милијарде евра у 2013. на 14 милијарди 2014., пре свега зах-
ваљујући новом систему ПДВ-а у фармацеутском сектору. 
Детаљније на страни Сазнајте више.

Српска влада издвојила је 3,35 милијарди динара за 
запошљавање у 2016. Активне мере су превасходно усмере-
не на приватни сектор и подстицање запошљавања у мање 
развијеним подручјима, затим млађих од 30 година, виш-
кова запослених, старијих од 50 година, лица без квалифи-
кација… 

Каква је ситуација са запошљавањем у Зајечарском ок-
ругу, сазнајемо у интервјуу са Зораном Ђорђевићем, ди-
ректором Филијале Зајечар НСЗ. Он указује и на један само 
наизглед невидљив податак: осетан пад броја становника у 
последњих десет година. У 2002. Зајечарски округ имао је 
137.561 становника, док је према последњем попису из 2011. 
тај број далеко нижи и износи 119.967, односно 12,79 одсто 
мање становника.

На истим странама скица за портрет незапосленог у 
Зајечарском округу: стар у просеку 40,33 године, жена - увек 
млађа: 39,38 година, запослење у просеку траже око две го-
дине, највећи број незапослених старији је од 50 година - 
3.970 или чак 28,94 одсто.

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Национална служба за запошљавање покреће „Aнкету послодаваца“

ПРЕЦИЗНА СЛИКА ТРАЖЊЕ
Анкетом ће бити обухваћена 7.024 послодавца - 4.794 мала, 1.718 средњих и 512 великих предузећа

Најбољи тестер на свету, који је постао стандард 
у ЦЕРН-овој лабораторији, направио тим из Ниша

Форум напредних технологија у Нишу

ШАНСА ЗА ПРОФИТ 
И ПОСАО

Град Ниш у партнерству са Регионалном привредном 
комором Ниш, Електронским факултетом Универ-
зитета у Нишу, Филијалом Ниш НСЗ и Кластером на-
предних технологија - NiCAT, а под покровитељством 

„Телекома“ Србије, 13. и 14. октобра 2015. организује манифе-
стацију „Форум напредних технологија - Потенцијали града 
Ниша“. Манифестација се одржава на Електронском факул-
тету у Нишу, паралелно са једном од водећих научних кон-
ференција „ТЕЛСИКС 2015“, која ће бити организована од 14. 
до 17. октобра. 

„Организација Форума напредних технологија пред-
ставља почетак реализације идеје о мапирању града Ниша 
као центра напредних технологија. Разлог за организовање 
Форума је непостојање јасне слике о развојним и инвести-
ционим капацитетима, могућностима и потенцијалима, као 
и степену развијености напредних технологија у Нишу“, ис-
такао је Михајло Здравковић, члан Градског већа.

Другог дана Форума биће организован специјализовани 
Сајам запошљавања и професионалне оријентације. Посло-
давци ће имати прилику да на основу својих потреба у об-
ласти напредних технологија остваре непосредан контакт са 

свима који траже посао у овој области. На Сајму про-
фесионалне оријентације неколико средњих и виших 
школа и високообразовних установа представиће своје 
програме и могућности образовања“, истакао је Бобан 
Матић, директор нишке филијале НСЗ.

„Најбољи тестер на свету, који је постао стандард 
у ЦЕРН-овој лабораторији, направио је тим из Ниша. 
Једна од најбољих фирми из области оптоелектронике 
је из Ниша. Лидер на кинеском и индијском тржишту 
у области електромедицине је компанија из Ниша. У 
тексту објављеном у ‚Њујорк Тајмсу‘ о најбољим ИТ 
стартаповима у Југоисточној Европи налази се и при-
ча о Нишу. У последње две године фирме из области 

напредних технологија у Нишу су удвостручиле свој профит, 
али и број запослених. Зато је овај Форум важан“, истакао је 
Горан Младеновић, менаџер Нишког кластера напредних 
технологија.

На Форуму ће учествовати представници педесет ком-
панија које послују у области напредних технологија, око 
петнаест научно-образовних институција, десет институ-
ција за подршку и десет великих инвеститора (Philip Morris 
International, Yura Corporation, Shinwon-Yura Eltech, Benetton 
Group, Johnson Electric, Lеoni, Grammer...). 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) покренула је истраживање „Анкета послодаваца 2015“, како би се прикупили 
прецизни подаци о плановима запошљавања и неопходним вештинама и знањима које би потенцијални запослени требало 
да поседују. НСЗ је позвала компаније које послују у Србији да учествују у истраживању, односно петој анкети заредом и првој 
коју НСЗ реализује без подршке пројеката ЕУ.

Анкетом ће бити обухваћена 7.024 послодавца - 4.794 мала, 1.718 средњих и 512 великих предузећа. Резултати анкете 
користиће се за процењивање ситуације на тржишту рада, усклађивање услуга и мера које пружа НСЗ са потребама привре-
де, као и за побољшање квалитета услуга НСЗ. Сврха „Анкете послодаваца“ је и идентификација дефицитарних занимања - у 
свим регионима и по привредним секторима.

Владан Крстић

У Новом Саду - 8. октобра

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У „СПЕНСУ“
Сајам запошљавања у организацији Града Новог Сада и Филијале Нови Сад НСЗ биће одржан у четвртак, 

8. октобра, од 10 до 15 сати, у Западном холу „Спенса“.
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Зајечарски округ обухвата територије града Зајечара 
и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац. На том 
подручју живи 119.967 становника, од тога у Зајечару 
59.461, Књажевцу 31.491, Сокобањи 16.021 и у Бољевцу 

12.994 становника. Укупан број запослених лица у округу је 
20.565. О структури незапослених, сарадњи са послодавцима 
и локалним самоуправама, о реализованим и планираним 
активностима на нивоу филијале, разговарамо са директо-
ром Филијале Зајечар НСЗ Зораном Ђорђевићем. 

Каква је структура незапослених у Зајечарском ок-
ругу?

Структуру карактерише неусклађеност понуде и тражње 
и неодговарајућа квалификациона структура незапослених. 
У августу 2015. године евидентирано је 13.716 незапосле-
них у Зајечарском округу, што је у односу на прошли месец 
смањење за 96 лица или за 0,7 одсто, а у односу на исти ме-
сец прошле године смањење за 88 лица или за 0,64 процента. 
Просечан број лица на евиденцији Филијале Зајечар НСЗ у 
току 2014. године износио је 14.194, што је у односу на 2013. 
годину смањење за 562 лица или за 3,8 одсто. Просечна ста-
рост незапослених износи 40,33 године, жена 39,38 година и 
у просеку траже запослење око две године.

Тренутно је на евиденцији 3.209 или 23,4 одсто лица 
старости до 30 година, али је подједнак и број старијих од 
50 година - 3.970 или 28,94 одсто. Највећи број незапослених 
има завршену средњу школу - 7.175 или 52 одсто, следе лица 
без квалификација и нискоквалификовани - 4.461 или 32,3 
процента. 

У последњих неколико месеци ове године, у поређењу са 
истим периодом прошле године, забележен је пад броја неза-
послених на територији целог округа. 

На евиденцији филијале код занимања са високом 
стручном спремом имамо: дипломиране економисте за 
општу економију, банкарство и финансије, правнике, менаџе-
ре, филологе, професоре физичке културе, а у последње вре-
ме све више и доктора медицине и стоматологије.

Колики је утицај Филијале Зајечар на локално тр-
жиште рада?

Утицај и присуство Филијале Зајечар на локалном тр-
жишту рада је на задовољавајућем нивоу. Представници 
наше филијале именовани су за чланове радних тимовима за 
израду Стратегије локалног економског развоја града Заје-
чара и Стратегије развоја социјалне политике града Зајеча-
ра. Чланови смо Савета за миграције и трајна решења града 
Зајечара, Општинског савета за миграције у Бољевцу, Цен-
тра за квалитет Регионалне привредне коморе Зајечар, Саве-
та за образовање, а учествујемо и у раду локалних савета за 
запошљавање у граду и свим општинама.

Уз подршку Националне агенције за регионални развој и 
локалне самоуправе Књажевац, ове године организована су 
два сајма запошљавања (у Зајечару и Књажевцу), на којима 
је учествовало 35 послодаваца и које је посетило 614 неза-
послених.

Који су ефекти активних мера запошљавања и за 
које мере незапослена лица показују највеће интере-
совање?

У 2015. години Филијали Зајечар из свих сектора радног 
ангажовања пријављено је 466 слободних радних места, што 

је за 342 лица више у односу на 2014. годину. У Зајечарском 
округу евидентирана су 8.302 заснивања радног односа лица 
са евиденције, укључујући и уговоре о делу, стручно усавр-
шавање, привремене и повремене послове и допунски рад. 

Највише запошљавања евидентирано је у подручјима 
рада: пољопривреда, производња и прерада хране и геоло-
гија, рударство и металургија, односно, по групама зани-
мања то су произвођачи биља и металурзи.

Незапослени су највише заинтересовани за програме 
стручних пракси, где је уз финансијску подршку ангажова-
но 91 лице са евиденције Филијале Зајечар, затим за радно 
ангажовање на спровођењу 22 пројекта јавних радова, где је 
до сада ангажовано 101 лице и 11 особа са инвалидитетом. 
По програму субвенција за самозапошљавање очекујемо да 
69 лица са евиденције Филијале Зајечар покрене сопствени 
бизнис, као и једна особа са инвалидитетом, док је 35 посло-
даваца са подручја округа користило субвенције по програ-
му новог запошљавања за отварање 40 нових радних места. 
До краја године очекујемо отварање 65 нових радних места и 
четири места за особе са инвалидитетом.

У првој половини ове године, кроз Клуб за тражење пос-
ла, обуке за активно тражење посла за квалификована лица, 
мотивационо-активационе обуке за лица без квалификација 
и нискоквалификована лица, Тренинг самоефикасности и 
едукативне услуге, укупно је прошло 506 лица. 

Каква је сарадња Филијале Зајечар са локалним 
самоуправама на подручју Зајечарског округа?

Ове године из буџета Републике Србије и локалних са-
моуправа са територије Зајечарског округа суфинансираће 
се програми и мере активне политике запошљавања у уку-
пном износу од 17,8 милиона динара. Плановима локалних 
самоуправа суфинансираће се јавни радови, стручна пракса 
код приватних послодаваца, субвенције за самозапошља-
вање и стицање практичних знања. Поред овога, пружићемо 
техничку подршку за самофинансирање стручне праксе у 
општини Бољевац.

МАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ И – СТАНОВНИКА
У августу евидентирано 13.716 незапослених, што је у односу на прошли месец 
смањење за 96 лица. У последњих десет година осетан пад броја становника на 

територији округа. Евидентирана 8.302 заснивања радног односа

Зоран Ђорђевић, директор 
Филијале Зајечар Националне 
службе за запошљавање

Приватно предузетништво један од главних 
ослонаца развоја округа
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Један од резултата сарадње је и оснивање Регионалног 
савета за запошљавање заједно са Филијалом Бор и Регио-
налном привредном комором Зајечар, и то за осам општина 
са подручја Тимочке крајине, односно Зајечарског и Борског 
округа. Предстоји нам врло важан задатак на изради и ус-
вајању Регионалног акционог плана запошљавања (РАПЗ). 
Поред овог, основан је још један Регионални савет за запо-
шљавање, за општине Књажевац, Сокобања, Пирот, Сврљиг 
и Димитровград.

Како оцењујете сарадњу са послодавцима?
Првенствено настојимо да, путем промоција и обила-

зака, што већи број послодаваца упознамо са услугама које 
могу остварити посредством НСЗ. Послодавци се информи-
шу о значају селекције кандидата који испуњавају услове 
слободног радног места, могућностима психолошког тести-
рања кандидата, као и са актуелним програмима који се од-
носе на субвенционисано запошљавање различитих катего-

рија незапослених. У плану је да се организују састанци, како 
би се послодавци што боље информисали о услугама НСЗ.

Током 2014. године спроведена је Анкета послодаваца 
- Анализе и прогнозе потреба тржишта рада на територији 
целе Србије. Захваљујући тим подацима и разговорима са 
послодавцима сарадња је постала садржајнија и конкрет-
нија, односно, заједно радимо на успостављању равнотеже 
између понуде и тражње на тржишту рада.

У овој години истичемо сарадњу у реализацији програ-
ма стручне праксе са „Горењем“ (Gorenje Home) и „ТФ Кабле“ 
- Фабриком каблова у Зајечару, по којима је ангажовано 27 
лица. У Књажевцу је реализована сарадња са компанијама 
„Falc East“ и „S.C.S. plus“, по програму стицања практичних 
знања, док су „Slide Group“, „Соко-М“, „Пешић“ и „Адонис“ из 
Сокобање користили субвенције за отварање нових радних 
места, као и „Укус“ из Бољевца. Са већином јавних предузећа 
и установа реализована је сарадња у оквиру програма јавних 
радова. 

Током ове године послодавци су били највише заинте-
ресовани за следећа занимања: кувари, конобари, бравари, 
обућари, шивачи и продавци, док су код високошколаца 
најтраженија занимања била воћарски технолог, дипломи-
рани економиста и инжењер електротехнике.

Шта издвајате као специфичност Зајечарског окру-
га?

У последњих десет година приметан је и осетан пад 
броја становника на територији округа. Све општине бележе 
негативан природни прираштај и смањење броја становника. 
У 2002. години Зајечарски округ је имао 137.561 становника, 
док је према последњем попису из 2011. године тај број дале-
ко нижи и износи 119.967 или 12,79 одсто мање становника. 

Поред тога, за Зајечарски округ је карактеристичан и веома 
велики број сеоских насеља, укупно 168, као и висока просеч-
на старост становништва - 46,7 година.

Иако не спада у групу развијенијих, Зајечарски округ 
свакако има своје предности, које у сарадњи са локалним 
самоуправама могу да допринесу већој запошљивости и са-
мим тим развоју читавог округа. Када то кажем, мислим пре 
свега на потенцијале који леже у развоју бањског и сеоског 
туризма, оживљавању напуштених сеоских домаћинстава, 
развоју пољопривреде и сточарства. 

Значајно је истаћи да се на релативно малим удаље-
ностима од Зајечара налазе надалеко познате историјске и 
туристичке дестинације: Феликс Ромулијана, Тимакум ми-
нус, Ртањ, Сокобања, Гамзиградска бања, Црни Врх, Грлишко 
језеро, Стара планина, итд. Поред ових дестинација, турис-
тичка понуда округа је употпуњена и спортским, културним 
(Гитаријада, Дани Зорана Радмиловића, Међународна фило-
зофска школа „Феликс Ромулијана“, Међународна ликовна 
колонија „Гамзиград“, Фестивал младих песника, Фестивал 
културе младих Србије, Црноречје, Свечаности Свети Јован 
Биљобер) и верским садржајима (цркве, манастири, цркве 
брвнаре), који могу бити примамљиви туристима. У нашем 
округу угоститељство и хотелијерство имају богату тради-
цију. 

Посебно бих нагласио да је све више у развоју и приват-
но предузетништво, у оквиру којег доминирају угоститељске, 
услужне, трговачке и занатске делатности. Приватно преду-
зетништво је данас један од главних ослонаца развоја нашег 
округа.

Које су активности у плану до краја године?
Планом су предвиђене обуке за тесаре у Зајечару, кон-

фекционаре у Књажевцу и туристичке водиче у Сокобањи, 
укупно 18 лица. Такође, у плану су и две обуке за тржиште 
рада за особе са инвалидитетом, и то: основна информатичка 
обука у Књажевцу и обука за цвећара у Зајечару, за по чети-
ри лица. 

Филијала је потписала споразуме о реализацији програ-
ма функционалног основног образовања одраслих (ФООО) са 
основним школама „Младост“ из Књажевца и „Митрополит 
Михаило“ из Сокобање, како би се укључило 26 полазника 
кроз I, II и III циклус. 

Интересовање послодаваца за програм обука на захтев 
послодавца није резултирало под-
ношењем захтева, тако да ћемо у 
наредном периоду усмерити своје 
активности на реализацију јавног 
позива за учешће у финансирању 
овог програма. Затим, ту је и спро-
вођење јавних радова, потписивање 
уговора са извођачима и ангажовање 
великог броја незапослених како по 
редовним јавним позивима, тако и 
по локалним акционим плановима 
запошљавања у Сокобањи и Кња-
жевцу, док нам у општини Бољевац 
предстоји расписивање јавног кон-
курса. 

Највећи број незапослених међу старијима од 
50 година - 3.970 лица или чак 28,94 одсто 

У 2002. Зајечарски округ имао 137.561
становника, док је према последњем попису 

из 2011. тај број далеко нижи и износи 119.967, 
односно 12,79 одсто мање становника

Просечна старост незапослених износи 40,33 
године, жена 39,38. Запослење се у просеку 

тражи око две године

Синиша Стојановић
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Мишљење послодаваца је да образовни систем 
не само да није прилагођен потребама привре-
де, већ је оптерећен и бројним недостацима. Као 
један од аргумената послодавци наводе пода-

так да у основним и средњим школама не постоји предмет 
предузетништво, нити се у довољној мери ради на развоју 
предузетничког духа код младих. Такође, једна од замерки 
послодаваца је и да се у систему средњег стручног образо-
вања мало пажње поклања практичном раду, као и отварању 
система образовања и обуке према спољашњем свету. 

Не сме се заборавити ни да је образовање у функцији 
социјалног и економског развоја, па би, имајући то у виду, 
требало повећати улагања у људске ресурсе и подизање об-
разовног нивоа популације. Усклађивање понуде и тражње 
на тржишту рада зависи од два сегмента, а то су креирање 
слободних послова који генеришу тражњу за одређеним про-
филима радника и прилагођавање радне снаге захтевима 
посла. Чињеница је, такође, да службе за запошљавање не 
могу да утичу на креирање слободних послова, али су, уп-
ркос томе, одговорне за подизање нивоа запошљавања кроз 
систем мера активне политике.

Дипломе за Европу
Сазнали смо да само 7 одсто медицинских сестара у Ср-

бији има диплому која одговара стандардима ЕУ. Због тога је, 
истичу у Савезу удружења здравствених радника, неопход-
но усаглашавање нашег образовног система са европским. 
Средње медицинске школе требало би да се реформишу у 
центре за опште образовање. Да би наша медицинска сестра 
могла да ради у Европи или другде у свету, после четворого-
дишње средње школе мора да заврши школу за медицинске 
сестре, која траје три године. Тек тада добија звање дипломи-
рана медицинска сестра општег смера.

Верица Миловановић, главна сестра ВМА, напомиње 
да је позив сестре изузетно тежак и може да се упореди, што 
статистике потврђују, са позивом рудара. Свакако да у так-
вом позиву, који изискује и психички и физички напор, неко 
са 14 година не може да одговори задацима.

Од 112.000 запослених у државним здравственим уста-
новама, 57 одсто су медицинске сестре. Један од услова за 
приступање ЕУ је да 30 одсто медицинских сестара има и 
диплому трогодишњих студија. Реално је очекивати, кажу 
у Министарству здравља, да се то догоди почетком следеће 
школске године. Из Министарства најављују да ће се прописи 
усагласити и променити систем образовања. На Влади је да 
обезбеди сарадњу са Европским саветом и средства за про-
мене у образовању медицинских сестара.

„Људи морају да раде, здравствени систем мора да 
функционише, па ћемо наћи начин да прођу формално шко-

ловање, којим ће достићи и попунити разлику која је нео-
пходна. Нико неће изгубити своју компетенцију, нико неће 
изгубити своје радно место, нико неће добити мању плату”, 
истиче доц. др Вицко Ференц, државни секретар у Минис-
тарству здравља.

Да би Србија што пре усагласила образовни систем, Са-
вез удружења здравствених радника Србије и Министарство 
здравља недавно су организовали радионицу ЕК о усклађи-
вању диплома медицинских сестара и бабица.

Без људи нема ни акредитације
Домаћи аграр би се ускоро могао наћи у проблему, 

уколико Управа за аграрна плаћања при Министарству 
пољопривреде не запосли додатни број службеника обуче-
них за послове привлачења бесповратних средстава из ИПА 
фондова. Србија би, наиме, из европског буџета 2016. могла 
да пропусти 35 милиона евра. Да би се то избегло, потребно 
је разумевање Владе Србије за ангажовање још 103 службе-
ника.

У Управи за аграрна плаћања је 66 запослених, а 15 ради 
на апликацијама за ИПА фондове. Да је потребно увећати ка-
пацитете и унапредити ову институцију, потврдио је и ди-

ТЕМА БРОЈА   Користимо ли све шансе за развој и запошљавање?

ПОСАО НА 
ТАЦНИ

Само седам одсто медицинских сестара 
у Србији има диплому која одговара 
стандардима ЕУ. Уколико Управа за 

аграрна плаћања не запосли додатни 
број службеника обучених за послове 

привлачења бесповратних средстава из 
ИПА фондова, Србија би могла да остане 
без 35 милиона евра. „Београд на води“ 
простор за више од 20.000 радних места

 Који ће сектори бити у моди?
Пољопривреда - Сви аргументи су дефинитивно на стра-
ни агробизниса: цена хране у свету ће и даље расти, а ни 
преци нам нису били енглеска аристократија, тако да нам 
је “земља у крви”. Потенцијал имају прерада млека, воћа и 
поврћа и производи од лековитог биља.
ИТ - Извор добрих могућности је ИТ индустрија, због до-
брог инжењерског кадра. Шансу имају стручњаци који 
се баве производњом апликација за паметне телефоне 
и таблет уређаје. Пошто све више фирми у Србији посло-
вање базира на неком ИТ решењу, то мора неко и да одр-
жава, па су фирме за разне врсте одржавања увек добро-
дошле. Истраживања показују да домаће компаније имају 
потребу и за стручњацима за умрежавање.
Енергија - Међу секторима будућности су зелена еконо-
мија и енергетика. Потенцијал нарочито имају прерада 
био-масе и рециклажа.
Социјално предузетништво - Пословна филозофија 
која није заживела у Србији је дефинитивно социјално 
предузетништво, које упошљава угрожене групе грађана. 
У овом сектору у Европи ради сваки 10. радник, а у Србији 
једва да је у повоју, иако је потенцијал огроман.
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ректор Управе који, како каже, рачуна на подршку Минис-
тарства финансија за додатно ангажовање особља.

“У тренутку када кренемо у процес првог конкурса, мо-
раћемо да одвојимо људе који раде на инпорту од људи који 
раде на националним субвенцијама, што је захтев Европске 
уније. Самим тим, значи да ћемо изгубити једне или друге, 
зависи где их определимо. Другим речима, мањак запосле-
них је очигледан”, каже Бојан Живадиновић, директор Уп-
раве за аграрна плаћања.

На чињеницу да домаћи аграр недостатак обученог ка-
дра може много да кошта, ових дана указује и државни се-
кретар у Министарству пољопривреде.

“Заиста смо у временском теснацу и уколико у наредних 
10 до 20 дана не добијемо одобрење из Министарства финан-
сија за додатно запошљавање 103 стручна човека, који ће, 

пре свега, да раде мере у оквиру Управе за аграрна плаћања, 
можемо врло лако да останемо без квоте која нам припада у 
2016. години, од око 35 милиона евра, што мислим да не би 
било добро ни за српску пољопривреду, нити за нашу земљу 
у целини”, напомиње Данило Голубовић, државни секретар 
у Министарству пољопривреде.

Да би пољопривредници од 2016. могли да рачунају на 
значајнију помоћ Уније, а Управа за аграрна плаћања фигу-
рирала као озбиљна финансијска институција, потребно је 
више од 800 запослених. Примера ради, у Бугарској у Плат-
ној агенцији запослено је око две хиљаде људи, што нам је 
потврдио и први човек Националне агенције за пројекте Ев-
ропске уније Емил Дарев, док је у суседној Хрватској, где 
пољопривреда није доминантна грана, у Сектору за директ-
на плаћања ангажовано око 700 људи.

Београд на води
Пројекат прве зграде „Београда на води“ урадила је срп-

ска пројектантска кућа „Машинопројект“. Рашчишћавање 
Савског амфитеатра и постављање бетонских шипова пове-
рено је домаћој грађевинској оперативи. Главни извођач ра-
дова је „Енергопројект“. Да би дозвола за градњу стигла на 
време и почела градња прве стамбене куле, арапски инвес-
титор посао је поверио српској фирми са искуством у пројек-
товању од педесет година.

Срђан Мандић, комерцијални директор „Машино-
пројекта“ каже да је њихов задатак био да од већ преузетог 
идејног концепта овог објекта израде комплетну техничку 
документацију, сходно Закону о планирању и изградњи. На 
пројектовању прве зграде „Београда на води“ шест месеци 
радило је тридесетак архитеката и инжењера. Како кажу, био 
је то за њих велики изазов, да све што је арапски инвеститор 
замислио ставе у планску документацију. 

Никола Недељковић, директор пројекта „Београд на 
води“, истакао је да ће се кроз овај пројекат отворити преко 
20.000 радних места, док су на пројекту тренутно ангажо-
ване три српске фирме. И произвођачи грађевинских мате-
ријала, који сада раде са 40 одсто капацитета, своју шансу за 
излазак из кризе виде у овом пројекту.

Обавеза Србије је да рашчисти локацију на Сави од 100 
хектара, расели и исплати све власнике објеката на том по-

тезу, док ће арапски инвеститор да обезбеди финансирање и 
заврши пројекат.

Сербиа органика
Иако је потенцијал Србије за органску производњу и те 

како велики, она чини тек 0,15 одсто укупне пољопривредне 
производње. Ивана Симић, дипломирани инжењер мастер 
и генерални секретар удружења „Сербиа органика“, каже за 
портал „еКапија“ да систем подстицаја није адекватан и да 
су потребне измене и допуне закона који уређује ову област. 
Наиме, с обзиром да је на снази Споразум о слободној трго-
вини са ЕУ и сва органска храна се без плаћања царине може 
увести из ЕУ, а на полицама у Србији се већ може наћи ор-
ганско млеко из Белгије, органско поврће из Грчке и Италије 
итд., поставља се питање како у оваквим условима отвореног 
тржишта можемо да конкуришемо органским производима 
из ЕУ, када наше колеге у ЕУ имају 3,5 пута веће подстицаје. 

„Степен стручности је на лошем нивоу, па нема довољ-
но обучених кадрова. Обуке се врше углавном спорадично, 
у склопу разних пројеката и спроводи их цивилни сектор. 
Нема редовних, континуираних и организованих обука“, ис-
тиче Ивана Симић. 

Из фирме „Глобал сид“ (Global seed), која је пионир у ор-
ганској сточарској производњи, напомињу да су сво знање и 
технологију производње морали скупо да плате у европским 
земљама, јер у Србији нису успели да пронађу стручњаке. 

„Имали смо много проблема са подзаконским актима 
који су у то време регулисали органску производњу, а нису 
били применљиви, јер се нико тиме није бавио у Србији. Све 
ове године, од почетка конверзије до добијања сертификата 
2013., имали смо огромне трошкове, јер смо примењивали 
методе органске производње, а производе продавали као 
конвенционалне, што је резултирало великим финансијским 
губицима“, прича директор „Глобал сида“. 

Петнаестогодишње искуство Зелене мреже Војводине, 
која се бави промовисањем органске пољопривреде преко 
неформалног образовања намењеног фармерима, показало 
је да је едукација кључ успеха развоја органске пољоприв-
реде. Помак у сектору органске производње у Србији на-
прављен је тиме што је садашње министарство препознало 
значај усвајања Националног програма за развој органске 
производње за период 2015-2020. Реч је о програму који де-
финише све проблеме у еко-прозводњи и предлаже решења. 
Ивана Симић каже да ће се тешко постићи напредак без ре-
довне обуке будућих и доедукације постојећих произвођача. 

Од 112.000 запослених у државним здрав-
ственим установама, 57 одсто су медицин-
ске сестре. Један од услова за приступање 

ЕУ је да 30 одсто медицинских сестара има и 
диплому трогодишњих студија

Да би пољопривредници од 2016. могли да 
рачунају на значајнију помоћ ЕУ, а Управа за 
аграрна плаћања фигурирала као озбиљна 

финансијска институција, потребно је више 
од 800 запослених. Платна агенција

у Бугарској има око две хиљаде људи, док је у 
суседној Хрватској, где пољопривреда није

доминантна грана, у Сектору за директна 
плаћања ангажовано око 700 људи.

Весна Пауновић 



   |  Број 642 |  07.10.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs8 

Кустоси, антиквари, галеристи, 
аукционари - сви се они нађу и у 
улози проценитеља, која захтева 
образовање, искуство, поштење 

и познавање кретања на домаћем и 
страним тржиштима слика, скулпту-
ра и дела примењене уметности. То је 
и вештина за коју у Србији нема друге 
школе, осим животне.

Дејан Јевтић, београдски антик-
вар и комисионар, себе назива „искуст-
веним проценитељем“, пошто су кроз 
његове руке прошли безбројни лепи, 
стари предмети. Наводи да процени-
тељ, пре свега, треба да осети предмет 
о којем се изјашњава. Таленат, образо-
вање, искуство, поштење и могућност 
поређења са раније извршеним проце-
нама, каже, праве разлику између до-
брог и мање доброг проценитеља, а ду-
бина тржишта и добра информисаност 
о приликама на домаћем и страном 
тржишту антиквитета и уметничких 
остварења пресудни су за финансијску 
процену - преноси портал „Бизнис и фи-
нансије“ (B&F).

„У идеалној ситуацији, проценитељ 
ради на тржишту које је богато робом, 
што му омогућава да кроз свакодневну 
тријажу усавршава своју вештину да 
препозна квалитет неког уметничког 
дела или занатску вештину у изради 
неког предмета“, прича Јевтић. Домаће 
тржиште је релативно сиромашно, а 
маневарски простор за антикваре и 
проценитеље се додатно смањује са 
променом укуса нових генерација. 

„Променили су се статусни симбо-
ли. Некада су људи набављали старе 
портрете да би купили порекло, тражи-
ли су се стари теписи или квалитетно 
сребро, антиквитетни намештај. Нове 
генерације живе према новим прави-
лима“, коментарише Јевтић.

И поред мале понуде и тражње, до-
маће тржиште ипак постоји. „На њему 
се тргује предметима који махом поти-
чу из некадашње Аустроугарске, Фран-
цуске, Русије, а који су на ове просторе 
стизали у годинама које су претходиле 
избијању Првог светског рата. То је вре-
ме када су имућнији људи слали своју 
децу на студије у иностранство. Мла-
ди су се, потом, враћали са школовања 
са новим знањем и идејама, али и са 
сликама, сатовима, накитом и другим 
предметима који ће постати основа по-
родичних колекција“, објашњава Јевтић. 

„У време Тита трговали смо у рука-
вицама“, описује период који у исто 
време назива и златним добом антик-

варства у Југославији, које је почело 
шездесетих, а завршило се деведесетих 
година прошлог века. 

Са завршетком деведесетих, тр-
жиште уметничких дела поново 
оживљава, док није избила нова криза, 
овог пута светска. Међутим, 2001. го-
дине СЕКА је још далеко, а Мадлена 
Цептер одлучује да у Србији, поред 
позоришта и музеја, отвори и прву при-
ватну аукционарску кућу „Мадл’Арт“. 
Директор „Мадл’Арта“ Дејан Поповић 
стигао је на ту позицију из компанија 
„Генекс“ и „Цептер“.

„До материјалне вредности дола-
зимо посредно, консултовањем светске 
базе податка ArtPrice, као и разговори-
ма са проценитељима, антикварима, 
галеристима, па и колекционарима. 
Те процене могу бити веома јасне, чак 
и ако проценитељ уопште не помиње 
материјалну вредност. Са чувеном Ка-
тарином Амброзић сарађивао сам, 
рецимо, тако што сам је замолио да 
оцењује слике које су биле у нашој по-
нуди. Десетка је означавала музејску 
вредност, док је на другом крају ска-
ле била шестица, са вредносним зна-
чењем ‚није нешто‘“, објашњава Попо-
вић сложени процес.

Када је реч о материјалној вред-
ности, тржиште уме да буде склоно 
озбиљним заблудама, упозорава наш 
саговорник: „Током деведесетих су се 
успоставили и својеврсни паритети, по-
пут ‚два Добровића вреде као један Шу-
мановић‘, или се дешавало да се слике 
Надежде Петровић процене на далеко 

виши износ него што је било ко на тр-
жишту спреман да плати, једна чак и 
на 200 хиљада евра“.

На питање колика је максимал-
на цена по којој је продато дело неког 
домаћег аутора, Поповић наводи сли-
ку „Укротитељ змија“ Паје Јовановића, 
која је продата преко аукцијске куће 
„Кристи“ за 169.580 евра. На другом 
месту је слика „Село“ Саве Шумановића, 
која је продата за 64.000 евра, “али нека 
се чува онај ко закључи да Јовановић 
вреди као три Шумановића“, упозорава 
кроз шалу Поповић.

Порекло власништва над предме-
том, такође, може изузетно да утиче 
на његову цену. „За једну лулицу која 
је направљена од мершаума, материја-
ла који се често користи за прављење 
лула, у ‚Сотбију‘ су нам дали процену да 
вреди две хиљаде евра, пошто је припа-
дала Едварду VII, сину краљице Викто-
рије. Други ‚поуздани‘ проценитељ ми 
је рекао да вреди 100 евра. Када се две 
процене тако драстично разликују, је-
дини начин да се одреди почетна цена 
на аукцији је да се уздате у сопствену 
процену, на основу претходног знања“, 
признаје Поповић.

Са трговином уметничких дела 
и предмета одувек је било повезано и 
сиво тржиште, али купци који се одлу-
че да легалним каналима обогате своје 
колекције могу да рачунају на писане 
гаранције и сертификате, као и да се 
унапред упознају са процедуром про-
даје. 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Кустоси, антиквари, галеристи, аукционари - сви се нађу 
и у улози проценитеља

ВЕШТИНА ЖИВОТНЕ ШКОЛЕ
Око за праве вредности. Златно доба антикварства у Југославији почело је 

шездесетих, а завршило се деведесетих година 
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују Национал-
на служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина 
Бољевац, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. 
годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и неза-
послених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене 
особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање - 
Филијала Зајечар, Испостава Бољевац. Приоритет приликом ангажовања на јав-
ном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискок-
валификована лица, као и дугорочно незапослени. 

Послодавца - извођачa јавног рада одређују Национална служба и Општина Боље-
вац на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је два 
месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о прив-
ременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице 
укључено у јавни рад. 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних и хуманитарних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
- исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повреме-
ним пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара по 
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно време-
ну радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављени 
посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигу-
рање, обрачунате у складу са законом);
- накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у 
висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова у свим областима спровођења, у 
висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
- накнаду трошкова организовања обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања 
јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. 
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке 
у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. Национална служба за запошља-
вање задржава право да процењује оправданост потребe за обуком.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова 
доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у 
јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са законом.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова 
на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом 
имају:
- органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења.

Послодавци - извођачи јавног рада морају имати седиште на подручју општине 
Бољевац.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач  
може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуго-
вања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин-планом) се доставља следећа докумен-
тација:
- 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 лока-
цију) и
- списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада у области 
социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је при-
ложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или програм 
образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и биогра-
фију инструктора/предавача. 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од 
значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спро-
вођење јавних радова. Национална служба у сарадњи са послодавцем врши 
селекцију незапослених лица који ће бити укључена у јавни рад.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе 
се на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног кон-
курса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послода-
вца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 15 дана од 
дана истека рока за подношење пријава.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој прија-
ви изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са 
расположивим финанасијским средствима.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова 
објављује се на огласној табли Националне службе - Филијала Зајечар, Испостава 
Бољевац.

Одлуку о одобравању средстава за споровођење јавних радова и Одлуку о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом 
доноси директор филијале Националне службе за запошљавање у Зајечару, по 
претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине 
Бољевац.  

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразуме-
ва да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на број лица 
(укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у програм јавних 
радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах након истека уговорне 
обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних радова, по јавним конкурсима 
Националне службе из 2012., 2013. и 2014. године. Наведене податке из пријаве 
за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју 
евиденцију.

Директор филијале Националне службе, председник општине Бољевац и посло-
давац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се 
ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спро-
вођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава 
за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавних радова за особе са инвалидитетом.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава 
за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, радно ангажује лица 
са евиденције незапослених Националне службе - Филијала Зајечар, Испостава 
Бољевац чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са посло-
давцем. 
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повреме-
ним пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јав-
них радова за особе са инвалидитетом. 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
- уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као 
доказ о ангажовању лица на јавном раду;
- термин-план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног 
рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
- спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима 
за трошкове спровођења јавног рада;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа намен-
ског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног 
овлашћења;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
- фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.

У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у оба-
вези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обаве-
за:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко тра-
сиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта 
и менично овлашћење;
• за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у 
вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци 
од дана издавања.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима;



   |  Број 642 |  07.10.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

• за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у 
вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци 
од дана издавања.
3. За кориснике буџетских средстава:
• изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију пројек-
та, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 годи-
на, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од 
висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну делатност (преду-
зетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним 
законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом или 
различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац 
је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру 
укупно одобрених средстава.

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

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица агажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања 
уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица послодавац је у 
обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног ангажовања изврши заме-
ну другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања 
уговора, чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послода-
вцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица 
ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и 
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање; 
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и дос-
тавља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 
лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће рачуне 
ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за 
обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама након 
завршене обуке; 
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реа-

лизацију јавног рада.
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у 
сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане 
уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затез-
ну камату од датума преноса средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Националној 
служби за запошљавање - Филијала Зајечар, Испостава Бољевац, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служ-
би - Филијала Зајечар, Испостава Бољевац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен до 17.10.2015. године.
Све додатне информације могу се добити путем телефона Националне службе: 
019/444-503 и 019/444-512 или на број телефона Општине Бољевац: 030/463-412, 
лок. 120, контакт особа Дејан Гавриловић. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапосле-
ности („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана 
запошљавања за 2015. годину, Oдлуке о учешћу у финансирању програма или 
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плано-
вима запошљавања у 2015. години министра за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, број 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015. године, а у складу са 
Локалним акционим планом запошљавања Града Шапца за 2015. годину (усвоје-
ним Одлуком 020-213/2014-14 од 17.12.2014. године) и закљученог Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 
2015. годину, 
 

ГРАД ШАБАЦ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ 
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују Национал-
на служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Град Шабац, 
у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу 
радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене 
особе са инвалидитетом, са евиденције Националне службе, која имају преби-
валиште на подручју града Шапца. Приоритет приликом ангажовања на јавном 
раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоква-
лификована лица, као и дугорочно незапослени. 

 Послодавца - извођачa јавног рада одређују Национална служба и Град Шабац, 
на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, 
у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о привременим и 
повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у 
јавни рад. 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повре-
меним пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара 
по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно вре-
мену радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен 
посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигу-
рање, обрачунате у складу са законом);
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у 
висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, 
у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања 
јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. 
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке 
у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. Национална служба и Град задр-
жавају право да процењују оправданост потребе за обуком.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова 
доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у 
јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са законом.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом са 
подручја града Шапца имају:
• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења.
Сви са седиштем на подручју града Шапца.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач може 
да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања 
према Националној служби и Граду, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин-планом) се доставља следећа докумен-
тација:
• 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 лока-
цију) и
• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у области 
социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је при-
ложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или програм 
образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и биогра-
фију инструктора/предавача. 

Национална служба и Град задржавају право да траже и друге доказе и докумен-
тацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова. Национална служба у сарадњи са послодавцем врши 
селекцију незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе 
се на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног кон-
курса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодав-
ца - извођача јавног рада, од стране Националне службе у сарадњи са Градом, у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Национална служба у сарадњи са Градом задржава право да приликом одлучи-
вања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или 
броја лица, у складу са опредељеним износом средстава.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова 
објављује се на огласној табли филијале Националне службе. Одлуку о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о одобравању средстава 
за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, на којима се ангажује до 
49 незапослених, доносе директор филијале Националне службе и градоначелник 
града Шапца, уз претходну сагласност Локалног савета за запошљавање. 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразуме-
ва да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на број лица 
(укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у програм јавних 
радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах након истека уговорне 
обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних радова, по јавним конкурсима 
Националне службе из 2012., 2013. и 2014. године. Наведене податке из пријаве 
за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју 
евиденцију.     

Директор филијале Националне службе, градоначелник и послодавац - извођач 
јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују 
међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног 
рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за 
особе са инвалидитетом.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава 
за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, радно ангажује лица 
са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у 
сарадњи са послодавцем. Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор 
о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења 
уговора о спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом,

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као 
доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• термин-план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног 
рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима 
за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа 
наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања 
меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза; 
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.

У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обаве-
зи да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко тра-
сиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта 
и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у 
вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци 
од дана издавања.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима;
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- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у 
вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци 
од дана издавања.
3. За кориснике буџетских средстава:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију пројек-
та, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 годи-
на, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од 
висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну делатност (преду-
зетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним 
законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

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

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

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања 
уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица послодавац је у 
обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног ангажовања изврши заме-
ну другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања 
уговора, чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послода-
вцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица 
ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и 
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање; 
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и дос-
тавља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 
лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће рачуне 
ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за 
обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама након 
завршене обуке; 
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реа-
лизацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у 
сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане 
уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затез-
ну камату од датума преноса средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе према месту спровођења јавног рада, 
односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану 
организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој једи-
ници Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и на сајту града 
Шапца www.sabac.org.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ. Последњи дан за 
пријем пријава је понедељак, 12. октобар 2015. године.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 
или на сајту www.nsz.gov.rs.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба 
за запошљавање
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за 
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

420

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и чла-
на 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Канцеларија за 
европске интеграције, Београд

Положај који се попуњава:

1. Директор Канцеларијe за европске 
интеграције - положај у другој групи

Опис послова: представља Канцеларију и обезбеђује 
законито и ефикасно обављање послова; одлучује о пра-
вима, дужностима и одговорностима запослених; обавља и 
друге послове утврђене законом.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; најмање 
девет година радног искуства у струци; знање енглеског 
језика; познавање рада на рачунару; положен државни 
стручни испит; држављанство Републике Србије; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Канцеларије за европске интегра-
ције; познавање права Европске уније; стручна оспособље-
ност за рад на положају и вештина комуникације - увидом 
у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика 
- увидом у доказ о знању енглеског језика; познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења - посредно, путем стан-
дардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 
34.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс и одговорности на тим пословима, податке о струч-
ном усавршавању и податке о посебним областима знања. 
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
радна књижица; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (лица са положе-
ним правосудним испитом уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту достављају уверење о положе-
ном правосудном испиту), доказ о знању енглеског језика и 
доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит може да 
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да прија-
ви полагање тог испита у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служби за упра-
вљање кадровима достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на 
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на 
рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини или суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс 
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се 
подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид 
у делокруг положаја који се попуњава.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Канцеларије 
за европске интеграције, на интернет страници Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној 
табли, интернет страници и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и чла-
на 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за пољопривредну политику у 
Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине, положај у трећој групи

Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире 
рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних служ-
беника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње 
јединице и државне службенике; обавља најсложеније 
послове из делокруга Сектора; даје мишљење у вези са 
применом закона и других прописа из делокруга Сектора; 
подноси извештаје о раду Сектора; учествује у раду рад-
них тела Владе и Народне скупштине; остварује сарадњу 
из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге 
послове које одреди министар.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља биотех-
ничке науке (академски назив: дипл. инжењер пољоприв-
реде - мастер, стручни назив: дипл. инжењер пољоприв-
реде - специјалиста, стручни назив: струк. инжењер 
пољопривреде - специјалиста), економске науке или нау-
чне области организационе науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету или научне 
области; најмање 9 година радног искуства у струци; поло-
жен државни стручни испит за рад у државним органима; 
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за пољопривредну политику 
у Министарству пољопривреде и заштите животне среди-
не, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина 
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 
22-26.

2. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за заштиту животне средине у 
Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине, положај у трећој групи

Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире 
рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних служ-
беника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње 
јединице и државне службенике; обавља најсложеније 
послове из делокруга Сектора; даје мишљењa у вези са 
применом закона и других прописа из делокруга Сектора; 
подноси извештаје о раду Сектора; учествује у раду рад-
них тела Владе и Народне скупштине; остварује сарадњу 
из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге 
послове које одреди министар.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких, техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање 9 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит за рад 
у државним органима; знање енглеског језика; знање рада 
на рачунару; држављанство Републике Србије; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за заштиту животне средине 
у Министарству пољопривреде и заштите животне среди-
не, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина 
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглес-
ког језика; знање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 
22-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс и одговорности на тим пословима, податке о струч-
ном усавршавању и податке о посебним областима знања. 
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, диплома о стручној спреми, исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), 

Администрација и управа 
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радна књижица, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (лица са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о положеном држав-
ном стручном испиту достављају уверење о положеном 
правосудном испиту).

Поред наведених доказа, за положај: помоћник мини-
стра - руководилац Сектора за заштиту животне средине у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, 
учесник конкурса је у обавези да достави доказ о знању 
енглеског језика и доказ о знању рада на рачунару. 

Лице које нема положен државни стручни испит може да 
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да прија-
ви полагање тог испита у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служби за упра-
вљање кадровима достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о знању рада на рачуна-
ру подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини или суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс 
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се 
подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид 
у делокруг рада положаја у Сектору који се попуњава.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министар-
ства пољопривреде и заштите животне средине, на интер-
нет страници Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на огласној табли, интернет страници и у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и чла-
на 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство 
рударства и енергетике, Београд

Положај који се попуњава:

1. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за енергетску ефикасност и 

обновљиве изворе енергије у Министарству 
рударства и енергетике, положај у трећој 

групи

Опис послова: руководи и организује рад у Сектору, пла-
нира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сек-
тору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; 
обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области машинско инжењерство на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 9 година радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит за рад у државним органима; знање 
енглеског језика; познавање рада на рачунару (MS Office, 
Internet); држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за енергетску ефикасност 
и обновљиве изворе енергије у Министарству рударства и 
енергетике, стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и раз-
говором; знање енглеског језика - увидом у доказ о знању 
енглеског језика; познавање рада на рачунару (MS Office, 
Internet) - практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења - посредно, путем стан-
дардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Краља 
Милана 36.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Администрација и управа 
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Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс и одговорности на тим пословима, податке о струч-
ном усавршавању и податке о посебним областима знања. 
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
радна књижица; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (лица са положе-
ним правосудним испитом уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту достављају уверење о положе-
ном правосудном испиту), доказ о знању енглеског језика 
и доказ о познавању рада на рачунару (MS Office, Internet).

Лице које нема положен државни стручни испит може да 
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да прија-
ви полагање тог испита у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служби за упра-
вљање кадровима достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на 
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на 
рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини или суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс 
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се 
подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид 
у делокруг рада положаја у Сектору који се попуњава.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министар-
ства рударства и енергетике, на интернет страници Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној 
табли, интернет страници и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар Михаила Пупина 16

На основу чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/09 и 
99/14), чл. 17, 18, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима (“Сл. гласник РС”, бр. 3/06, 38/07, 41/07 и 109/09), 
а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Трећем основном суду у Београ-
ду посл. I Су.бр. 1-190/2014 од 22.05.2014. године, Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 бр. 112-3662/2015 од 01.04.2015. године, председник 
Трећег основног суда у Београду - судија Душан Агатоно-
вић, дана 17.09.2015. године

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
ради попуњавања следећег радног места у Трећем

основном суду у Београду:

I  Судијски помоћник - судијски сарадник у 
звању саветника

2 извршиоца
на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса 
морају да испуњавају следеће услове:
- стечено високо образовање из научне области правне 
науке на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године,
- положен правосудни испит,
- познавање рада на рачунару,
- да против њих није покренут кривични поступак, нити је 
покренута истрага и претходни поступак,
- да нису осуђивани и
- услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 
45 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/09 и 99/14), у вези са чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).

Учесници јавног конкурса су у обавези да доставе 
следећа документа:
- оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању,
- оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
правосудном испиту,
- оригинал доказ или оверену фотокопију доказа о евенту-
алном радном искуству,
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија),
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија),
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен,
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, 
нити је покренута истрага и претходни поступак (што се 
доказује уверењем издатим од надлежног суда),
- лекарско уверење о општој здравственој способности, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија),
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- лице које је у радном односу на дан подношења пријаве 
на јавни конкурс, није у обавези да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности које није старије 
од 6 месеци, већ лекарско уверење о општој здравственој 
способности (оригинал или оверену фотокопију) које се већ 
налази у персоналном досијеу.

II  Записничар у звању референта
2 извршиоца

на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса 
морају да испуњавају следеће услове:
- III или IV степен средње школске спреме, друштвеног, 
природног или техничког смера,
- најмање две године радног искуства у струци,
- положен испит за дактилографа I класе,
- положен државни стручни испит,
- познавање рада на рачунару,
- да против њих није покренут кривични поступак, нити је 
покренута истрага и претходни поступак,
- да нису осуђивани и
- услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 
45 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/09 и 99/14), у вези са чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).

Учесници јавног конкурса су у обавези да доставе 
следећа документа:
- оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању,
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија),
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија),
- оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
државном стручном испиту,
- оригинал доказ или оверену фотокопију доказа о радном 
искуству,
- доказ о положеном испиту за дактилографа I класе
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен,
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, 
нити је покренута истрага и претходни поступак (што се 
доказује уверењем издатим од надлежног суда),
- лекарско уверење о општој здравственој способности, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија),
- лице које је у радном односу на дан подношења пријаве 
на јавни конкурс није у обавези да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности које није старије 
од 6 месеци, већ лекарско уверење о општој здравственој 
способности (оригинал или оверену фотокопију) које се већ 
налази у персоналном досијеу.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од 
дана оглашавања јавног конкурса у “Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Пријаве са документима подносе се на шалтеру 
пријема Трећег основног суда у Београду, на адре-
си: Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 16, или 
поштом на наведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, конкурсна комисија ће одбацити.

Изборни поступак спровешће се усменим разговором 
са учесницима јавног конкурса. Датум разговора биће 
одређен накнадно, о чему ће учесници бити благовремено 
обавештени.

Лица задужена за давање обавештења о конкурсу 
су: Катарина Здравковић и Мирјана Мандић, референти за 
персоналне послове, телефон број: 011/2018-358.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Београд, Немањина 11

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 
99/14), члана 17 став 1, члана 20 ст. 1 и 2 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-6977/2015 од 30. јуна 2015. године, Центар за истражи-
вање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У 
ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА

У САОБРАЋАЈУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Центар за 
истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Руководилац Групе, звање самостални 
саветник, Група за финансијске, правне и 

кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: Руководи Групом, планира рад државних 
службеника у Групи, пружа стручна упуства, координира и 
надзире њихов рад; стара се о правилној припреми и спро-
вођењу финансијског плана Центра; припрема план јав-
них набавки, спроводи поступке јавних набавки и израђује 
извештаје о јавним набавкама; припрема опште акте и 
израђује појединачне акте о правима и дужностима запос-
лених из радног односа и стара се о правилном спровођењу 
конкурсних поступака и поступка оцењивања државних 
службеника; израђује уговоре о пословању и сарадњи које 
закључује Центар и припрема годишњи извештај о раду 
Центра; организује обављање послова заступања Цен-
тра у споровима пред правосудним органима; организује 
едукацију запослених у Центру ради праћења домаћих и 
међународних стандарда у области истраживања удеса и 
озбиљних незгода; стара се о правилној примени пропи-
са из области безбедности и здравља на раду и припреми 
и спровођењу Плана интегритета и обавља послове лица 
задуженог за пружање инаформација од јавног значаја; 
обавља и друге послове по налогу директора - главног 
истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
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ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен правосудни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, познавање 
енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о државним службеницима, Закона о јавним набавкама, 
Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком 
и водном саобраћају и Закона о буџетском систему - усме-
но; вештине аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења 
- провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару; познавање енглеског језика - усмено; вештина кому-
никације - усмено.

2. Радно место за финансијске послове, 
звање саветник, Група за финансијске, 

правне и кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: припрема предлог финансијског плана за 
израду Закона о буџету; припрема периодичне финансијске 
извештаје, припрема завршни рачун и стара се о наменском 
коришћењу буџетских средстава; припрема предлоге пла-
на и учествује у поступцима јавних набавки; обавља финан-
сијско-материјалне послове за потребе Центра; сарађује са 
надлежном ревизорском институцијом и стара се о благо-
временом и законитом подношењу извештаја овлашћеног 
ревизора; стара се о припреми и обради финансијске доку-
ментације за правдање утрошених средстава; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање енглеског језика и познавање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање про-
писа из области припреме предлога финансијског плана у 
поступку доношења Закона о буџету, финансијског упра-
вљања и контроле и планирања извршења буџета, финан-
сијско-материјалног пословања и познавање Закона о 
јавним набавкама - усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; познавање енглеског јези-
ка - усмено; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Чакорска 6.

IV Рок за подношење пријава на конкурс: осам дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

V Лица задужена за давање обавештења о интер-
ном конкурсу: Бранимир Подовац, телефон: 064/8033-
509.

VI Aдреса на коју се подноси пријава на јавни кон-
курс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000 
Београд, Немањина 11, са назнаком: „Пријава за јавни кон-
курс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII Датум оглашавања: 07. октобар 2015. године.

VIII Oпшти услови за рад на свим радним местима: 
држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса 
пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ове-
рена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном правосудном испиту за 
радно место под редним бројем 1; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад 
у државним органима за радно место под редним бројем 
2; оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет 
година радног искуства у струци (потврда, решење и други 
акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) за 
радно место под редним бројем 1; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о најмање три године радног искуства 
у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује 
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), за радно место под 
редним бројем 2.

X Провера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашена радна места, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина у изборном поступку 
обавиће се у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, почев од 26.10.2015. године, o 
чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским 
путем или електронском поштом на контакте које су навели 
у пријави.

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног стручног испита примају се у рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на рад-
но место у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена у општини или суду или код јавног бележника. Сви 
докази прилажу се на српском језику, у супротном морају 
бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству, мора бити нострификована.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао в.д. директор - в.д. главни истражитељ Центра за 
истраживање несрећа у саобраћају.
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Овај оглас објављен је на веб-страници и огласној табли 
Службе за управљање кадровима и огласној табли Центра 
за истраживање несрећа у саобраћају, на порталу е-упра-
ве, на огласној табли, веб-страници и у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11000 Београд, Македонска 42
тел: 011/3220-721

Послови писарнице и овере преписа, 
потписа и рукописа

у Одељењу за општу управу, имовинско-правне и 
стамбене послове, на одређено време од 12 месеци, 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; 3 године радног ста-
жа на истим или сличним пословима; коришћење рачуна-
ра; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да има општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
са потребним доказима о испуњености услова, у оригиналу 
или овереној копији, подносе се Управи Градске општине 
Стари град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, а о пријавама ће се одлучити у року 
од 15 дана од дана истека рока за пријем пријава.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И
МАЊИНСКА ПРАВА ВЛАДЕ РС

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2
тел. 011/3112-510

Руководилац Групе за спровођење 
и праћење спровођења пројеката 

финансираних из ЕУ

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство најмање 5 година у струци, знање енглеског 
језика, знање рада на рачунару, држављанство Републике 
Србије, да кандидату раније није престајао радни однос у 
државним органима због теже повреде радне дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање 6 месеци. Уз пријаву на конкурс, са контакт адресом 
и бројем телефона, доставити: биографију са наводима о 
досадашњем радном искуству, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује струч-
на спрема, оригинал или оверену фотокопију доказа о нај-
мање 5 година радног искуства у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се може утврдити на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство у струци), оригинал или оверену фотоко-

пију уверења о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима, односно правосудном испиту 
(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења 
о положеном стручном испиту за рад у државним органи-
ма достављају оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном правосудном испиту), друге доказе о стече-
ним знањима и вештинама, оверену фотокопију радне 
књижице. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Пријаве слати на наведену адресу, 
са назнаком: „Пријава за јавни конкурс“, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. 

ЧАЧАК
ОПШТИНА ЛУЧАНИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
Лучани, Југословенске армије 5

Имовинско-правни послови
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистич-
ких наука, област правне науке, односно завршене основне 
студије на правном факултету у трајању од најмање чети-
ри године, познавање рада на персоналним рачунарима. 
Поред посебних услова, кандидат мора имати једну годину 
радног искуства и положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и услове из члана 
6 Закона о радним односима у државним органима: да је 
пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да има 
општу здравствену способност и да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Радни однос се 
заснива на одређено време од 6 месеци због повећаног 
обима посла. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва, који не могу бити старији од шест месеци, подносе се 
у оригиналу или овереној фотокопији, Општинској упра-
ви Општине Лучани, Југословенске армије 5, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За оглас“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНА ЛУЧАНИ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЛУЧАНИ

Лучани, Југословенске армије 5

Координатор за локални економски развој 
и инвестиције

на одређено време до повратка привремено одсутног 
радника са боловања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), у образовно-научном пољу техничко-технолош-
ких наука, област архитектуре, грађевинског инжењерства, 
саобраћајног инжењерства, у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, област правне науке, у 
образовно-научном пољу техничко-технолошких наука, 
област биотехничких наука, природно-математичких наука, 
односно завршене основне студије на грађевинском факул-
тету, односно архитектонском факултету, односно сао-
браћајном факултету, односно правном факултету, односно 

Администрација и управа 
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економском факултету, на машинском факултету, односно 
пољопривредном факултету, односно агрономском факул-
тету, односно шумарском факултету или другом факултету 
из ових области у трајању од четири године, познавање 
рада на персоналним рачунарима. Поред посебних услова, 
кандидат мора имати једну годину радног искуства и поло-
жен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и услове из чла-
на 6 Закона о радним односима у државним органима: 
да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да 
има општу здравствену способност и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Радни 
однос се заснива на одређено време, до повратка привре-
мено одсутног радника са боловања. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова, који не могу бити старији од шест 
месеци, подносе се у оргиналу или овереној фотокопији, 
Општинској управи Општине Лучани, Југословенске армије 
5, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назна-
ком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови евиденције непокретности
у Градској управи за урбанизам, грађевинске, 

комуналне, стамбене и имовинско-правне послове, 
на одређено време од 6 месеци, због указане потребе 

за обављање одређених послова

УСЛОВИ: висока школска спрема, високо образовање сте-
чено у складу са прописима који су важили до ступања 
на снагу Закона о високом образовању, правни факул-
тет, односно високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године, обима 240 ЕСПБ бодова, однос-
но стечено високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије) у области правних наука, 
положен стручни испит за рад у органима државне управне 
и најмање једна година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да 
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима, и то: да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 

органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА КНИЋ
34240 Кнић

тел. 034/510-112, 510-146

Послови припреме седница Скупштине, 
радних тела Скупштине, стручни и 

административни послови за потребе 
одборничких група и одборника

на одређено време до повратка привремено одсутног 
запосленог са мировања радног односа

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних 
наука на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке 
академске студије), односно стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године (VII - 
дипл. правник), положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе и радно искуство 1 година у струци. Уз 
пријаву на оглас поднети следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о школској спреми, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат 
није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (не старије од 
6 месеци), лекарско уверење да кандидат поседује општу 
здравствену способност (не старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију радне књижице и уверење о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне управе. Напомена: 
уколико кандидат нема положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, може засновати радни однос под 
условом да у року од 8 месеци од дана заснивања радног 
односа положи стручни испит за рад у органима државне 
управе, а уколико не положи овај испит у наведеном року, 
престаје му радни однос. 

Послови друштвене делатности, 
водопривреде, заштите животне средине и 

заштите на раду
на одређено време до 12 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области технич-
ко-технолошкох наука или природно-математичких наука 
на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), односно стечено високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године (VII - дипл. 
биолог или дипл. инжењер агрономије), положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и радно искуство 1 
година у струци. Уз пријаву на оглас поднети следећу доку-
ментацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
школској спреми, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
уверење да кандидат није осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну (не старије од 6 месеци), лекарско уверење да канди-
дат поседује општу здравствену способност (не старије од 
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6 месеци), оверену фотокопију радне књижице и уверење 
о положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе. 

Приправник
на период од 12 месеци, ради оспособљавања за 

самостално обављање послова

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних 
наука на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке 
академске студије), односно стечено високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године (VII 
- дипл. правник). Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/05, 79/05, 23/13). Уз 
пријаву на оглас поднети следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о школској спреми, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат 
није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (не старије од 
6 месеци), лекарско уверење да кандидат поседује општу 
здравствену способност (не старије од 6 месеци) и оверену 
фотокопију радне књижице.

ОСТАЛО: Кандидати који имају персонални досије код 
Општинске управе подносе пријаву, с тим да ће се у погле-
ду посебних услова одлучивати у складу са законом. Прија-
ва се подноси начелнику Општинске управе Општине Кнић, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“, са назнаком: “За оглас”, на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел/факс: 016/843-083

Општински правобранилац Општине 
Лебане

на период до 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет, положен правосудни испит, најмање 5 година 
радног искуства у струци након положеног правосудног 
испита. Уз пријаву кандидат подноси: CV, доказ о стручној 
спреми, уверење о положеном правосудном испиту, уве-
рење о радном искуству у правној струци после положе-
ног правосудног испита, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ опште здравствене спо-
собности (лекарско уверење), уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Рок за пријављи-
вање на оглас је 15 дана од дана објављивања. Пријаве се 
подносе на адресу: Општина Лебане - Општинском већу, 
са назнаком: „Пријава на оглас за постављење општинског 
правобраниоца“, Цара Душана 116, 16230 Лебане. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛОЗНИЦА
ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Крађорђева 2

Секретарица
у Одељењу за локални економски развој, на 
одређено време до повратка запосленог са 

мировања радног односа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци рад-
ног искуства у струци. Уз пријаву на оглас кандидати треба 
да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о општој здравственој способности; уверење да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, не 
старије од 6 месеци; уверење да против пријављеног кан-
дидата није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница, не старије од 6 месеци; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту; доказ о радном искуству. Напомена: 
Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене 
способности кандидати ће доставити по коначности одлу-
ке о избору, а пре доношења решења о пријему у радни 
однос. Пријаве на оглас са потребним документима под-
носе се начелнику Градске управе, преко писарнице Града 
Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

18410 Дољевац

Матичар и послови месних канцеларија
за рад у Одељењу за општу управу и ванпривредне 

делатности

УСЛОВИ: услови утврђени Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Општинској 
управи Општине Дољевац, број 110-28 од 24.10.2014. 
године, број 110-7 од 22.01.2015. године, број 110-23 од 
20.03.2015. године и број 110-42 од 25.05.2015. године: 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), у 
образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких нау-
ка, односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године друштвеног смера или високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 180 
бодова (ЕСПБ), основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању од 3 године, положен стручни испит 
за матичара и овлашћење за обављање послова матича-
ра, положен државни стручни испит и једна година радног 
искуства. Поред наведеног доставити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, уве-
рење о општој здравственој способности, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање www.nsz.gov.rs
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НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - 
др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 
- одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 
83/05 - испр. др. Закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлу-
ке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба 
за управљање људским ресурсима

Објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за 
капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за 
спровођење јавних набавки

на одређено време због замене привремено одсутног 
запосленог, до његовог повратка

1 извршилац

3. Опис послова радног места: прати прописе из 
области јавних набавки и друге прописе у вези са облашћу 
јавних набавки, као и прописе неопходне за несметано 
обављање свих делатности Управе; израђује годишњи 
план набавки; усклађује план набавки са финансијским 
планом; извршава сложеније послове из области јавних 
набавки; спроводи поступке јавне набавке за потребе Упра-
ве; учествује у усклађивању истог са финансијским планом, 
извршава мање сложене послове из области јавних набав-
ки; доставља план набавки у електронском облику Упра-
ви за јавне набавке и државној ревизорској институцији у 
Законом предвиђеном року; сарађује са другим државним 
органима и организацијама надлежним за јавне набавке; 
припрема и израђује акте из области јавних набавки; орга-
низује и учествује у припремању и изради документације за 
спровођење поступака јавних набавки које се финансирају 
за потребе корисника средстава у реализацији одобрених 
пројеката; припрема и израђује уговоре и анексе уговора 
у вези са јавним набавкама и праћење реализације истих; 
самостално спроводи поступке јавних набавки у складу са 
Законом о јавним набавкама; учествује у раду Комисије за 
јавне набавке; по потреби учествује у раду стручних тела 
Управе; предузима све неопходне мере у циљу спречавања 
корупције у јавним набавкама; доследно се залаже за ост-
варење свих начела јавних набавки у складу са Законом 
о јавним набавкама; стара се о законитости свих радњи 
у току спровођења поступака јавних набавки; спроводи 
поступак набавке за потребе Управе; припрема за потпи-
сивање коначан текст уговора о јавним набавкама у складу 
са моделом уговора из конкурсне документације; припрема 
информације и документацију за израду тромесечних, шес-
томесечних и годишњих извештаја и анализа из делокру-
га рада Одељења; одговара за благовремено, законито и 

квалитетно обављање послова; обавља остале послове по 
налогу директора, заменика директора, помоћника дирек-
тора и шефа одсека.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: 
стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области правних наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног стажа у струци, положен државни стручни испит. 
Посебни услови: положен испит за стицање сертификата за 
службеника за јавне набавке.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси директор Управе за капитална ула-
гања Аутономне Покрајине Војводине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за 
послове запошљавања у огласним новинама „Послови”. Рок 
почиње да тече 08. октобра 2015. године, а истиче 15. окто-
бра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар 
Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задужених за давање обавештења 
о огласу: Предраг Живановић, помоћник директора, 
021/4881-751, Јелена Бркић, самостални стручни сарадник 
I за правне послове, 021/4881-774. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања, контакт 
телефон и назив радног места на које се подноси пријава; 
Curriculum Vitae - радна биографија; уверењe о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно 
испис очитане биометријске личне карте; уверење надлеж-
не полицијске управе МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; доказ о стручној 
спреми према условима радног места (оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе); уверење о положеном држав-
ном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о стеченом радном стажу у струци (фотокопија уго-
вора, решења или других аката из којих се може утврдити 
на којим пословима и са којим степеном стручне спреме 

Администрација и управа 

Први
утисак је 

најважнији

будите
испред свих
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је стечен радни стаж у струци, односно потврда о истом); 
фотокопија радне књижице; сертификат за службеника за 
јавне набавке. 

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да дос-
тави лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на 
начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговре-
мене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у 
разматрање.  

11. Датум оглашавања: 07. октобар 2015. године. 

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе 
за управљање људским ресурсима, на огласној табли 
Покрајинске владе, на огласној табли Управе за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине и у гласилу орга-
низације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842

ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - 
др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 
- одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 
83/05 - испр. др. Закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5. Одлу-
ке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба 
за управљање људским ресурсима

Објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за 
капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава: 

Референт за доставу поште - приправник
на одређено време

1 извршилац

3. Опис послова радног места: Приправник се обучава 
да обавља помоћно-техничке послове и друге аминистра-
тивне послове за потребе Управе; послове дистрибуције 
интерних аката, пријема и расподеле поште; адресирање и 
отпремање одлазне поште из Управе; послове умножавања 
документације за потребе Управе; прати стање канцела-
ријског и потрошног материјала и у складу са потребама 
прикупља захтеве запослених за истим; набавља, чува 
и издаје потрошни канцеларијски материјал; припрема 
информације и документацију за израду тромесечних, шес-
томесечних и годишњих извештаја и анализа из делокру-
га рада Одељења; обављање осталих послова по налогу 
директора, заменика директора, помоћника директора и 
начелника Одељења.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: 
стечено средње образовање.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси директор Управе за капитална ула-
гања Аутономне Покрајине Војводине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за 
послове запошљавања у огласним новинама „Послови”. Рок 
почиње да тече 08. октобра 2015. године, а истиче 15. окто-
бра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар 
Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задужених за давање обавештења 
о огласу: Предраг Живановић, помоћник директора, 
021/4881-751, Јелена Бркић, самостални стручни сарадник 
I за правне послове, 021/4881-774. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања, контакт 
телефон и назив радног места на које се подноси пријава; 
Curriculum Vitae - радна биографија; уверењe о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно 
испис очитане биометријске личне карте; уверење надлеж-
не полицијске управе МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; доказ о стеченом 
образовању према условима радног места (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да дос-
тави лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на 
начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговре-
мене и неразумљиве пријаве на оглас неће се узимати у 
разматрање.  

11. Датум оглашавања: 07. октобар 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе 
за управљање људским ресурсима, на огласној табли 
Покрајинске владе, на огласној табли Управе за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине и у гласилу орга-
низације надлежне за послове запошљавања.

Администрација и управа 

Посао се не чека,  посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842

ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - 
др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 
- одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 
83/05 - испр. др. Закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлу-
ке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба 
за управљање људским ресурсима

Објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за 
капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник I за правне 
послове

на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: непосредно изврша-
ва најсложеније послове из делокруга рада Одељења; 
учествује у унапређивању и подизању ефикасности рада 
Одељења; одговара за благовремено, законито и квалитет-
но обављање послова; праћење прописа и обавештавање 
запослених о променама истих у вези са радом Управе; кон-
трола и израда општих и појединачних правних аката Упра-
ве; обављање послова који се односе на доступност инфор-
мација од јавног значаја и пружање потребних одговора 
на посланичка питања; комуникација са Агенцијом за бор-
бу против корупције; израда извештаја из делокруга рада 
Одељења; припрема и контрола израде уговора, протоко-
ла и споразума, верификација и давање предлога типских 
уговора, као и других решења и одлука; стручна обрада 
одређених питања и давање мишљења из делокруга рада 
Одељења; учествује у разматрању, оцењивању и ранги-
рању предлога пројеката у складу са релевантном процеду-
ром; учествује у изради општих и појединачних аката веза-
них за интерне процедуре и упутства у циљу ефикасног и 
усклађеног рада Управе; учествује у раду стручних тела 
Управе; обављање осталих послова по налогу директора, 
заменика директора и помоћника директора.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: 
стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области правних наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање пет годи-
на радног стажа у струци, положен државни стручни испит.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси директор Управе за капитална ула-
гања Аутономне Покрајине Војводине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за 
послове запошљавања у огласним новинама „Послови”. Рок 
почиње да тече 08. октобра 2015. године, а истиче 15. окто-
бра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар 
Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задужених за давање обавештења 
о огласу: Предраг Живановић, помоћник директора, 
021/4881-751, Јелена Ђери, виши стручни сарадник за 
правне послове, 021/4881-774. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања, контакт 
телефон и назив радног места на које се подноси пријава; 
Curriculum Vitae - радна биографија; уверењe о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно 
испис очитане биометријске личне карте; уверење надлеж-
не полицијске управе МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; доказ о стручној 
спреми према условима радног места (оригинал или овере-
на фотокопија дипломе); уверење о положеном државном 
стручном испиту или уверење о положеном правосудном 
испиту (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стече-
ном радном стажу у струци (фотокопија уговора, решења 
или других аката из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којим степеном стручне спреме је стечен радни 
стаж у струци, односно потврда о истом); фотокопија радне 
књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да дос-
тави лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на 
начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговре-
мене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у 
разматрање.  

11. Датум оглашавања: 07. октобар 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе 
за управљање људским ресурсима, на огласној табли 
Покрајинске владе, на огласној табли Управе за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине и у гласилу орга-
низације надлежне за послове запошљавања.

Администрација и управа 

Први
утисак је 

најважнији

будите
испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/487-48-42

ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - 
др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 
- одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 
83/05 - испр. др. Закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлу-
ке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба 
за управљање људским ресурсима

Објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за 
капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за реализацију 
плаћања и праћење капиталних улагања - 

приправник
на одређено време до 12 месеци

1 извршилац

3. Опис послова радног места: приправник се обучава 
да обавља мање сложене послове у Одељењу; аналитич-
ка евиденција програма и пројеката; учествовање у раду 
Комисије за јавне набавке; праћење и извештавање из 
делокруга рада Одељења; контрола и фотокопирање доку-
мената за плаћање; вођење аналитичке евиденције реали-
зације капиталних улагања; израда кварталних и годишњих 
извештаја из надлежности Одељења; финансијска реали-
зација одобрених програма и пројеката; извештавање о 
извршеним плаћањима; одговара за благовремено, зако-
нито и квалитетно обављање послова; одговоран је за 
правилну примену утврђених метода рада и поступака; 
припрема информације и документацију за израду троме-
сечних, шестомесечних и годишњих извештаја и анализа из 
делокруга рада Одељења; обављање осталих послова по 
налогу директора, заменика директора, помоћника дирек-
тора и начелника Одељења.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: 
стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области економских наука или у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године 

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси директор Управе за капитална ула-
гања Аутономне Покрајине Војводине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за 
послове запошљавања у огласним новинама „Послови”. Рок 
почиње да тече 08. октобра 2015. године, а истиче 15. окто-
бра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар 
Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задужених за давање обавештења 
о огласу: Предраг Живановић, помоћник директора, 
021/4881-751, Јелена Ђери, виши стручни сарадник за 
правне послове, 021/4881-774. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на 
оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања, 
контакт телефон и назив радног места на које се подно-
си пријава; Curriculum Vitae - радна биографија; уверењe 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне 
карте, односно испис очитане биометријске личне карте; 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну; доказ о стручној спреми према условима радног места 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); фотокопија 
радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да дос-
тави лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на 
начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговре-
мене и неразумљиве пријаве на оглас неће се узимати у 
разматрање.  

11. Датум оглашавања: 07. октобар 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе 
за управљање људским ресурсима, на огласној табли 
Покрајинске владе, на огласној табли Управе за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине и у гласилу орга-
низације надлежне за послове запошљавања.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842

ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу чл. 9 Закона о радним односима у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - 
др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 
- одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 
83/05 - испр. др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлу-
ке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба 
за управљање људским ресурсима 

Објављује

ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У 
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајин-
ски секретаријат за енергетику и минералне сировине

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за 
истраживање минералних сировина

на одређено време због замене одсутне раднице, до 
повратка са породиљског одсуства

1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложеније сту-
дијско-аналитичке послове у области истраживања мине-
ралних сировина; прати и координира стање реализације 
геолошких истраживања минералних сировина; учествује 
у изради предлога прописа који рагулишу област геолош-
ких истраживања: основна и примењена; прати и при-
купља неопходне податке за припрему извештаја у области 
истраживања минералних сировина; прати остваривање 
програма развоја и унапређења истраживања минерал-
них сировина; прати и проучава стање билансних резерви 
минералних сировина и израђује биланс стања ресурса и 
резерви минералних сировина; учествује у изради дуго-
рочног и годишњих програма основних геолошких истра-
живања на територији покрајине и у избору пројеката 
основних геолошких истраживања; прати реализацију ових 
пројеката и врши оцену извештаја и елабората о изврше-
ним истраживањима; учествује у изради програма оства-
ривања Стратегије управљања минералним ресурсима на 
територији покрајине, у складу са планом развоја; решава 
по захтевима за издавање одобрења за геолошка истра-
живања минералних сировина; води књигу исправа и еви-
денцију привредних субјеката којима је издато одобрење 
за извођење геолошких истраживања; води катастар 
истражних поља; учествује у припреми стручних основа за 
израду предлога одлука и спровођењу поступка за давање 
концесије за истраживање и експлоатацију минералних 
сировина; остварује сарадњу са покрајинским органима 
и органима јединица локалне самоуправе, предузећима, 
институцијама и субјектима при вршењу послова из дело-
круга рада Сектора; сарађује са научним и стручним инсти-
туцијама у области геолошких истраживања и обавља дру-
ге послове по налогу, одговоран је за правилну примену 
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, а 
самосталност у раду ограничена је повременим надзором 
непосредног руководиоца и његовом помоћи, када реша-
вање сложених стручних проблема захтева додатно знање 
и искуство. 

4. Услови потребни за заснивање радног односа: 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије), у области рударског или геолошког 
инжењерства, одсек геолошки, односно на основним сту-
дијама у области рударско-геолошких наука, одсек геолош-
ки, у трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног стажа у струци, 
стручна оспособљеност за обављање сложенијих послова 
и основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL 
START), пробни рад од три месеца.

Покрајински секретар за енергетику и минералне сирови-
не ће тестирањем извршити проверу способности и вешти-
на битних за обављање послова на радном месту које се 
попуњава. Тестирање ће се састојати из писменог дела, а 
на крају тестирања обавиће се разговор са сваким канди-
датом понаособ, ради провере интереса, професионалних 
циљева и мотивације за рад.

Уколико кандидат нема положен државни стручни испит за 
рад у органу управе извршиће се тестирање које се састоји 
од провере познавања основа уставног уређења Републике 
Србије и уставно-правног положаја Аутономне Покрајине 
Војводине.

Уколико кандидат уз пријаву не приложи међународно 
признато уверење о одговарајућем нивоу познавања рада 
на рачунару (ЕCDL START), тестирањем ће се проверити 
познавање рада на рачунару.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси покрајински секретар за енергетику 
и минералне сировине.

6. Meсто рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана 
од дана када оглас објави организација надлежна за посло-
ве запошљавања у публикацији „Послови”. Рок почиње да 
тече 08. октобра 2015. године, а истиче 15. октобра 2015. 
године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински 
секретаријат за енергетику и минералне сировине, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задужених за давање обавештења о 
огласу: Ивана Кропф Глигоровић, самостални стручни 
сарадник II за правне послове - шеф одсека, телефон: 
021/4874-492. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на 
оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања, 
контакт телефон и назив радног места на које се подно-
си пријава, Curriculum Vitae - радна биографија; уверењe о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, 
односно испис очитане биометријске личне карте; уве-
рење надлежне полицијске управе МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу (не 
старије од шест месеци); доказ о стручној спреми према 
условима радног места (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); уверење о положеном државном стручном испи-
ту (оригинал или оверена фотокопија); потврда о оспо-
собљености за рад на рачунару (ЕCDL START); доказ о сте-
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ченом радном стажу у струци (оверена фотокопија радне 
књижице); доказ о положеном стручном испиту за дипло-
мираног инжењера геологије; доказ о радном искуству у 
органима државне управе (минимум 12 месеци).

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да дос-
тави лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на 
начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговре-
мене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у 
разматрање.  

11. Датум оглашавања: 07. октобар 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе 
за управљање људским ресурсима, на огласној табли 
Покрајинске владе, на огласној табли Покрајинског секре-
таријата за енергетику и минералне сировине и у гласилу 
организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/487-48-42

ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу чл. 9 Закона о радним односима у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - 
др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 
- одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 
83/05 - испр. др. Закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5. Одлу-
ке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба 
за управљање људским ресурсима 

Објављује

ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У 
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајин-
ски секретаријат за енергетику и минералне сировине

2. Радно место које се попуњава:

Виши референт - технички секретар
на одређено време због замене одсутне раднице (до 

њеног повратка са породиљског одсуства)
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља администра-
тивне и пратеће помоћно-техничке послове и друге рутин-
ске послове, са ограниченим бројем једноставних сличних 
задатака, уз примену једноставних и прецизно утврђених 
метода рада и поступка, води роковник о састанцима и 
другим протоколарним и службеним обавезама; прибавља 
потребна обавештења и информације из делокруга рада 
Секретаријата, обавља административно техничке посло-
ве у вези са припремом и одржавањем састанака, прима и 
отпрема материјале за седнице Владе АП Војводине и дру-
ге седнице, прима пошту, води евиденцију свих примље-
них материјала и материјала достављених на личност; 
обавља дактилографске послове за потребе покрајинског 
секретара и обавља друге послове по налогу, запослени је 
одговоран за правилну примену утврђених метода рада и 
поступка, а самосталност у раду је ограничена повременим 
надзором непосредног руководиоца. 

4. Услови потребни за заснивање радног односа: 
завршена средња школа, најмање три године радног стажа 
у струци и положен државни стручни испит, основни ниво 
оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и пробни 
рад од три месеца.

Покрајински секретар за енергетику и минералне сирови-
не ће тестирањем извршити проверу способности и вешти-
на битних за обављање послова на радном месту које се 
попуњава. Тестирање ће се састојати из писменог дела, а 
на крају тестирања обавиће се разговор са сваким канди-
датом понаособ, ради провере интереса, професионалних 
циљева и мотивације за рад.

Уколико кандидат нема положен државни стручни испит 
за рад у органу управе, извршиће се тестирање, које се 
састоји од провере познавања основа уставног уређења 
Републике Србије и уставно-правног положаја Аутономне 
Покрајине Војводине.

Уколико кандидат уз пријаву не приложи међународно 
признато уверење о одговарајућем нивоу познавања рада 
на рачунару (ЕCDL START), тестирањем ће се проверити 
познавање рада на рачунару.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси покрајински секретар за енергетику 
и минералне сировине.

6. Meсто рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна за 
послове запошљавања у огласним новинама „Послови”. Рок 
почиње да тече 08. октобра 2015. године, а истиче 15. окто-
бра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински 
секретаријат за енергетику и минералне сировине, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задужених за давање обавештења о 
огласу: Ивана Кропф Глигоровић, самостални стручни 
сарадник II за правне послове - шеф одсека, телефон: 
021/4874-492. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања, кон-
такт телефон и и-мејл адресу; Curriculum Vitae - радна био-
графија; уверењe о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фото-
копија личне карте, односно испис очитане биометријске 
личне карте; уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (не старије од шест месеци); доказ о 
стручној спреми према условима радног места (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном 
државном стручном испиту (оригинал или оверена фотоко-
пија); потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL 
START); доказ о стеченом радном стажу у струци (оверена 
фотокопија радне књижице).

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да дос-
тави лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на 
начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговре-
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мене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у 
разматрање.  

11. Датум оглашавања: 07. октобар 2015. Године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе 
за управљање људским ресурсима, на огласној табли 
Покрајинске владе, на огласној табли Покрајинског секре-
таријата за енергетику и минералне сировине и у гласилу 
организације надлежне за послове запошљавања.

ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
21460 Врбас, Светозара Марковића 29

Секретар

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме и 3 године рад-
ног искуства. Докази који се прилажу: пријава на оглас у 
којој је потребно навести тачну адресу становања и кон-
такт телефон; Curriculum Vitae - радна биографија; дипло-
ма или уверење о завршеној школи (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, 
односно испис очитане биометријске личне карте; фотоко-
пија радне књижице; да кандидат има општу здравствену 
способност (лекарско уверење); уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу; доказ о стеченом 
радном искуству (потврде, решења, уговори и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни стаж). Секретара Мес-
не заједнице именује Савет Месне заједнице, на период од 
четири године, уз могућност поновног избора. Рок за под-
ношење пријаве је 7 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаву са потребном документацијом о испуњавању усло-
ва доставити на адресу : Прва месна заједница, Светозара 
Марковића 29, 21460 Врбас. Пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази на начин предвиђен конкурсом, као 
и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве, неће 
се узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ОПОВО
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Послови борачко-инвалидске заштите
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичке науке - филозофија, социјална 
заштита, правне или економске науке, на студијама првог 
степена (основне академске студије или основне струковне 
студије) у трајању до 3 године; једна година радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит. Доказе о 
испуњавању предвиђених услова приложити у оригиналу 
или овереној фотокопији: диплому о завршеној високој 
школи и потврду о радном искуству. Остали услови: да је 
кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у Општинској управи. Доказ о испуњености услова 
у погледу опште здравствене способности изабрани кан-
дидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре 

доношења решења о пријему у радни однос. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Опо-
во, 26204 Опово, Бориса Кидрича 10, са назнаком: „За оглас 
за заснивање радног односа”.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАБАРИ

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Начелник Општинске управе Општине 
Жагубица

на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Зако-
на о радним односима у државним органима, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове из члана 54 Закона 
о локалној самоуправи: VII/1 степен стручне спреме, прав-
ни факултет, најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, положен испит за рад у органима државне управе. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном правном факултету, уверење о положеном испиту за 
рад у органима државне управе, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење као доказ опште здравствене 
способности и биографске податке са прегледом кретања 
у служби и струци и доказ о најмање 5 година радног иску-
ства у струци, уверење о држављанству РС, уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова доста-
вити на адресу: Општинско веће Општине Жагубица, 12320 
Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

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

Скупштински послови у Одељењу за општу 
управу и скупштинске послове

на одређено време због повећаног обима посла, 
најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: ВСС - правни факултет, дипломирани правник, 1 
година радног искуства, положен државни стручни испит. 
Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да је пунолетан; да је држављанин 
Републике Србије; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Уз пријаву са биографијом приложити: диплому о струч-
ној спреми, уверење о положеном државном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник 
РС”, бр. 20/2009), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци у односу на дан објављивања огласа), уверење 
основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и 
да против њега није подигнута оптужница (издато након 
објављивања огласа), уверење полицијске управе да није 
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (изда-
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то након објављивања огласа), исправа којом се доказује 
радно искуство (потврда или други акт којим се доказује 
да има тражено радно искуство), а изабрани кандидат по 
извршеном избору и лекарско уверење. Сви докази се при-
лажу у оригиналу или као фотокопије оверене код надлеж-
ног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска 
2, 12000 Пожаревац, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, са назнаком „За оглас”. Избор кандидата извршиће 
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење прија-
ва. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у 
Градској управи Града Пожаревца, канцеларија 38, теле-
фон: 012/539-651.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

18430 Куршумлија, Пролетерских бригада бб
тел. 027/381-383

Послови техничког секретара у 
Канцеларији за младе

на одређено време од 6 месеци, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера или 
гимназија, 1 година радног искуства. Уз пријаву обавезно 
доставити: доказ о школској спреми (оверена копија), уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење о здравственој способности, 
доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Милоша Великог 30

Послови из области друштвених 
делатности

УСЛОВИ: да је канидат држављанин Републике Србије; да 
није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; да је здравствено способан; висока стручна спрема, 
односно завршене основне академске студије у трајању од 
најмање 4 године правног смера; 1 година радног искуства 
у струци. Уз пријаву неопходно је приложити биографију 
(са адресом становања и бројем телефона), као и следећа 
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да канди-
дат није под истрагом и да се против њега не води кривич-
ни поступак, уверење да кандидат није осуђиван, диплому 
о завршеном правном факултету, односно диплому о завр-
шеним основним академским студијама у трајању од нај-
мање 4 године правног смера и доказ о радном искуству. 
Пријаве са документацијом послати у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Небла-
говремено поднете и пријаве са непотпуном документа-
цијом неће бити узете у разматрање.

Комунални редар

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; да је здравствено способан; средња стручна спре-
ма, односно четврти степен стручности друштвеног, при-
родног или техничког смера; положен стручни испит за рад 
у државном органу; 1 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву неопходно је приложити биографију (са адресом 
становања и бројем телефона), као и следећа документа: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није под 
истрагом и да се против њега не води кривични поступак, 
уверење да кандидат није осуђиван, диплому о завршеној 
средњој школи, уверење о положеном стручном испиту, 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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доказ о радном искуству. Пријаве са документацијом посла-
ти у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремено поднете и пријаве са 
непотпуном документацијом неће бити узете у разматрање.

Имовинско-правни послови

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; да је здравствено способан; висока стручна спрема, 
односно завршене основне академске студије у трајању од 
најмање 4 године правног смера; положен стручни испит за 
рад у државном органу; 1 година радног искуства у струци. 
Уз пријаву неопходно је приложити биографију (са адресом 
становања и бројем телефона), као и следећа документа: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није под 
истрагом и да се против њега не води кривични поступак, 
уверење да кандидат није осуђиван, диплому о завршеном 
правном факултету, односно диплому о завршеним основ-
ним академским студијама у трајању од најмање 4 годи-
не правног смера, уверење о положеном стручном испиту, 
доказ о радном искуству. Пријаве са документацијом посла-
ти у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремено поднете и пријаве са непотпу-
ном документацијом неће бити узете у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за скупштинске и 
правно-стручне послове

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном 
пољу правних наука на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године -дипло-
мирани правник, 3 године радног искуства са прописаном 
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит, држављанство Републике Србије, 
да је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спре-
му, 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 орга-
ну.

Достављач
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање, 
држављанство Републике Србије, да је кандидат пуноле-
тан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или закажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да 
доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о стручној оспособљености, уве-
рење надлежног суда да нису осуђивани за наведено кри-
вично дело. Лекарско уверење о здравственој способности, 
доставља се након доношења одлуке о избору кандидата.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 31.12.2015. године

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

Извршилац за послове месних заједница
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме правног, економског 
смера или гимназија, 1 година радног искуства са прописа-
ном стручном спремом, познавање рада на рачунару, поло-
жен стручни испит.

Шеф Одсека за локални економски развој
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена гимназија 
општег смера, 3 године радног искуства са прописаном 
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит.

Возач
у Кабинету председника општине, на одређено време 

до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: завршена основна школа, возачки испит Б катего-
рије, 1 година радног искуства.

Извршилац за пољопривреду
на одређено време до 31.12.2015. године

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

ОСТАЛО: За сва радна места кандидати треба да испуња-
вају и опште услове: држављанство Републике Србије, да 
су пунолетни, да имају прописану стручну спрему, да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Кан-
дидати треба да доставе и следеће доказе: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о 
стручној спреми, уверење надлежног суда да нису осуђива-
ни за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здрав-
ственој способности доставља се након доношења одлуке 
о избору кандидата.
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ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Јове Негушевића 1

Главни инжењер
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - грађевински или машин-
ски факултет, хидро смер; обавезно поседовање најмање 
једне лиценце (313, 314, 332, 410, 413, 414 или 432); знање 
једног страног језика; знање рада на рачунару; организа-
ционе способности; тимски рад. Посебни услови: потребно 
радно искуство - 3 године; положен возачки испит Б катего-
рије. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Сви заинтересовани кандидати могу свој CV 
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на 
и-мејл: office@vikpecinci.rs или поштом, на адресу: Јове 
Негушевића 1, Пећинци 22410. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉИГ

14240 Љиг, Карађорђева 7
тел. 014/3445-113, локал 104

За имовинско-правне послове и јавне 
набавке

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: висока стру-
чне спрема, VII/1 степен стручне спреме или специјалис-
тичке академске или струковне студије 240 ЕСПБ, правног 
смера, са најмање 12 месеци радног искуства на одгова-
рајућим пословима, положен државни стручни испит. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс”.

  Трговина и услуге
“PROTECTA GROUP” DOO
Београд, Јужни Булевар 144

Службеник обезбеђења
на одређено време

180 извршилаца

Место рада: Београд, Гроцка, Барајево, Лазаревац, Стара 
Пазова, Сопот, Обреновац, Младеновац, Смедерево, Пожа-
ревац, Кучево, Мало Црниће, Петровац на Млави, Ваљево, 
Уб, Шабац, Коцељева, Лозница, Мали Зворник, Љубовија, 
Алибунар, Ковин, Јагодина, Параћин, Деспотовац, Свилај-
нац, Рековац, Ћуприја, Крагујевац, Аранђеловац, Топола, 
Кнић, Баточина, Рача, Крушевац, Александровац, Брус, 
Варварин, Ћићевац.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Потребно је да су кан-
дидати минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ, да имају 
уверење о ППЗ од МУП-а, завршену обуку за руковање 
ватреним оружјем, лекарско уверење за ношење ватреног 
оружја, потврду да се не води кривични поступак, уверење 
да нису прекршајно кажњавани, као и да имају возачку доз-

волу Б категорије. Заинтересовани кандидати се могу јави-
ти послодавцу путем телефона, на бројеве: 064/834-64-34 
и 064/820-27-13.

КЛУБ 011
11000 Београд, Др Милутина Ивковића 11

тел. 011/2660-751

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, пожељно радно иску-
ство у угоститељству. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве на наведени број телефона, од 09 до 11 часова. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

“DIMI EXIM” DOO
11000 Београд, Старца Вујадина 13

тел. 063/453 587
e-mail: lana.skoro@gmail.com

Сарадник за посао директне продаје
за рад у Суботици, на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема било ког образовног про-
фила, добра комуникација и сарадња са људима, рад на 
терену, теренска продаја малих кућних апарата и посуђа. 
Радно искуство није битно. Заинтересовани кандидати могу 
се јављати на горенаведени контакт телефон или своје 
биографије слати на мејл: lana.skoro@gmail.com. Оглас 
остаје отворен до 31.10.2015. године.

„ГАРНИ“ ХОТЕЛ СРБИЈА
11000 Београд, Бранкова 13-15

Менаџер хотела

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; искуство на истом 
или сличном радном месту у хотелском пословању мини-
мум 3 године; виши ниво знања енглеског језика (послов-
ни енглески, говорни и писани); добро познавања рада 
на рачунару; познавање рада у хотелском оперативном 
систему Pro Soft је предност; лидерске способности; про-
фесионално понашање; способност решавања проблема 
и доношења одлука; комуникативност; прилагодљивост; 
организационе способности. Заинтересовани кандидати 
пријаве могу слати на e-mail: mirabeocanin@hotelsrbija.com 
или доставити писану биографију на рецепцији хотела, 
најкасније до 13.10.2015. године. На разговор ће бити поз-
вани само кандидати који уђу у ужи избор.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“
11000 Београд, Устаничка 127 ц

Посластичар
на одређено време

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме - посластичар; 
радно искуство најмање 2 године на послу посластичар. 
Заинтересовани кандидати пријаве могу слати na и-мејл: 
mirabeocanin@hotelsrbija.com или доставити писану биогра-
фију на рецепцији хотела, најкасније до 13.10.2015. године. 
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи 
избор.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање www.nsz.gov.rs
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ХОТЕЛ „ЕУРО ГАЈ” 
34240 Кнић

тел. 035/230-000
e-mail: kadrovska@feman.co.rs

Кувар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III - V степен одговарајуће стручне спреме, кому-
никативност, тимски рад, у обзир долазе и приправници.

Помоћни кувар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ПК или НК радник; 
тимски рад, истрајност у послу, комуникативност.

Конобар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III - V степен одговарајуће струке, радно искуство 
на истим или сличним пословима минимум 6 месеци, тим-
ски рад, љубазаност и комуникативност.

Шеф туристичко - конгресно - 
рекреативног центра хотела за комплетну 
организацију рада и самостално вођење 

Хотела “Еуро гај”
на одређено време

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема туристичко-угос-
титељског смера; искуство у руковођењу и маркетингу у 
хотелијерству; обавезно познавање рада на рачунару и 
енглеског језика; неопходна возачка дозвола Б категорије. 
Пружамо могућност велике зараде, плус бонус кандидату 
који испуни услове и постане део нашег колектива. Сви 
заинтересовани кандидати могу доставити своје пријаве 
лично или поштом, на адресе: Хотел „Еуро гај“, Љубић бб, 
34240 Кнић или „Феман“ доо, Вихорска 1, 35000 Јагоди-
на или електронским путем на и-мејл адресу: kadrovska@
feman.co.rs. За све додатне информације број телефона: 
035/230-000, контакт особа: Бојана Јовановић. Рок за под-
ношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”.

„EDUCOM 021“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Клисански пут 74

тел. 063/4128-494
e-mail: asmedija@gmail.com

Књиговођа

УСЛОВИ: IV, V, VI/2, VII/1 степен стручне спреме у зани-
мању књиговођа, економски техничар, економиста, еко-
номски техничар - специјалиста, дипломирами економиста, 
немачки језик - виши или конверзацијски ниво, пробни рад 
1 месец. Заинтересовани кандидати могу се јавити на кон-
такт тел. 0634/125-8377.

METRO CASH & CARRY D.O.O.
11000 Београд - Земун, Ауто-пут за Нови Сад 120

тел. 021/4801-964
e-mail: jelena.blazic@metro.rs

Месар
за рад у Новом Саду, на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању месар, 
пожељно возачка дозвола Б категорије, рад у сменама, 
обезбеђен превоз и исхрана. Пријаве за запослење слати 
мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: 021/4801-
964 или 021/4801-902. Рок за пријављивање на конкурс је 
31.10.2015.

Трговина и услуге 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом Посао се не чека, 

посао се тражи
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“PORT MEDICA” DOO
11000 Београд, Топличин венац 5/1

тел. 066-805-0074

Продавац у пекари
на одређено време

Помоћни радник
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, 6 месеци рад-
ног исксутва у трговини. Заинтересовани кандидати могу 
се јавити на број телефона: 066-805-0074 или na e-mail: 
tanjalajsic@pekarakljuc.rs. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања огласа.

“СТИЛО” ДОО
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 58

тел. 064/6182-182
e-mail: stilons@mts.rs

Комерцијалиста на терену

УСЛОВИ: IV, VII/1 степен стручне спреме у занимању мату-
рант гимназије, економски техничар, продавац, дипломира-
ни менаџер, возачка дозвола Б категорије, основна инфор-
матичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).

Магационер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању мага-
ционер, машински техничар - конструктор, електротехни-
чар електромеханике, машински монтер, возачка дозвола 
Б категорије, енгллески језик - средњи ниво. Обезбеђен 
превоз, пробни рад 1 месец.

ИТ маркетинг

УСЛОВИ: IV, VII/1 степен стручне спреме у занимању мату-
рант гимназије, економски техничар или дипломирани 
менаџер, основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - почетни ниво, 
пробни рад 1 месец. 

ОСТАЛО: Пријаве за запослење слати мејлом, биографију 
сачувати у ПДФ формату. Рок за пријављивање на конкурс 
је до 30.10.2015. године  

      Грађевинарство и индустрија

„ТРАНСКОП“ ДОО
35250 Параћин, Шумадијска бб

тел. 063/601-184

Инжењер рударства за површинску 
експлоатацију

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, инжењер рудар-
ства, смер површинска експлоатација, познавање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије, положен стручни 
испит. Рок трајања конкурса 30 дана. Пријаве слати мејлом, 
на адресу: dragan.radovanovic.transkop@gmail.com, контакт 
телефон: 063/601-184.

„ВУЛИЋ & ВУЛИЋ“ ДОО - ХЛАДЊАЧА ВАРВАРИН
37260 Варварин, Бачински пут бб

тел. 062/405-107

Радник за рад у компресорској станици
на одређено време до шест месеци

Опис посла: праћење рада компресора, расхладних комора 
и тунела за расхлађивање робе.

УСЛОВИ: средња стручна спрема машинске струке или 
механичар грејне и расхладне технике, потребно је радно 
искуство најмање шест месеци за рад са компресорима, 
измењивачима топлоте и судовима под притиском; место 
рада: Хладњача Варварин; контакт телефон: 062/405-107.

Радник за радно место виљушкаристе
на одређено време до шест месеци

Опис посла: управљање електровиљушкаром за рад у 
хладњачи и ускладиштење робе у коморама.

УСЛОВИ: радно искуство најмање шест месеци у скла-
диштењу робе у високорегална складишта; место рада: 
Хладњача Варварин; контакт телефон: 062/405-107.

„РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 118

тел. 060/3366-956
e-mail: marko.zrnic@recorderdes.co.rs

Референт производних услуга, руковођење 
и обилазак градилишта
на одређено време 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипло-
мирани машински инжењер, мастер инжењер машинства, 
возачка дозвола Б категорије, енглески језик - средњи 
ниво, пробни рад 2 месеца. За једног извршиоца потребно 
је радно искуство од 36 месеци, а за другог радно искуство 
није битно. Рад је теренски, ван просторија послодавца. 
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве слати путем 
мејла или се јавити на горенаведени контакт телефон. Рок 
за пријављивање на конкурс је 28.10.2015.

 Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Први
утисак је најважнији-
будите испред свих www.nsz.gov.rs
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TIPEX AS D.O.O.
21000 Нови Сад, Васе Стајића 34/5

тел. 021/4726-204
e-mail: tipexas@gmail.com

Дипломирани инжењер машинства
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипло-
мирани машински инжењер, возачка дозвола Б категорије, 
обука за Autocad (све верзије и сви нивои), основна инфор-
матичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), 
енглески језик - виши или конверзацијски ниво, пробни рад 
3 месеца. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање 
кандидата на контакт тел. 021/4726-204. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 24.10.2015. године.

АД “ХЛЕБ” НОВИ САД
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/527-788
e-mail: dušica.vuljaj@hleb.rs

КВ електричар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању елек-
тромеханичарски техничар одржавања опреме производ-
них машина и погона, електромеханичар погона, возачка 
дозвола Б категорије, пожељно познавање рада парних 
машина и уређаја, посебно рад котларнице. Пријаве за 
запослење слати мејлом, јављање кандидата на контакт 
тел. 021/527-788 или 021/421-157.

Продавац
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању прода-
вац. Пријаве за запослење слати мејлом, јављање кандида-
та на контакт тел. 021/527-788 или 021/421-157. 

Рок за пријављивање на конкурс је 16.10.2015. године.

Mедицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у
СР Немачкој

Послодавац: „Christa - Maria Stift“ Wassertrudingen (Бавар-
ска, округ Ansbach) СР Немачка

Асистент за здравствену негу
на одређено време до 12 месеци до нострификације 

дипломе за здравственог радника, уз могућност 
ангажовања на неодређено време након 

нострификације дипломе
8 извршилаца

Место рада: Баварска, округ Ansbach СР Немачка

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицински 
техничар, медицинска сестра - општи смер. Посебна знања 
и вештине: обавезно знање немачког језика, Б1 ниво пре-
ма Европском референтном оквиру; поседовање знања и 
вештина за рад са особама са физичким и психичким про-
блемима. Радно искуство пожељно, од 8 тражених канди-
дата 2 кандидата ће бити изабрана без радног искуства.

ОСТАЛО: висина бруто зараде 1800 евра - до признавања 
дипломе, а након нострификације (поступак нострифика-
ције може трајати од 6 до 18 месеци) - 2300 евра (бруто); 
трошкове превоза од Србије до СР Немачке сноси изабрани 
кандидат; трошкове издавања радне визе сноси изабрани 
кандидат; трошкове здравственог прегледа за утврђивање 
опште радне способности сноси изабрани кандидат.

Потребна документација: радна биографија/CV на 
немачком језику у Еуропас формату, диплома завршене 
школе - фотокопија (пожељно преведена на немачки језик 
и оверена од стране судског тумача), уверење о положе-
ном стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија 
(пожељно преведена на немачки језик и оверена од стра-
не судског тумача), сертификат о стеченом знању немачког 
језика - Б1, (Гете институт, OSD, DAF, TELC). Наведена доку-
мента доставити на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани 
као незапослена лица у Националној служби за запошља-
вање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој 
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са 
назнаком: „За запошљавање радника у СР Немачкој - назив 
радног места за које конкуришу“. Кандидати који нису еви-
дентирани као незапослена лица у Националној служби за 
запошљавање потребна документа достављају поштом, на 
адресу: Национална служба за запошљавање, Миграциони 
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За 
запошљавање радника у СР Немачкој“. Непотпуна доку-
ментација неће бити разматрана. 

За додатне информације о овом конкурсу кандида-
ти могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 2407-730

 Грађевинарство и индустрија / Mедицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29

тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће доби-
ти у току разговора са послодавцем. О термину одржавања 
разговора кандидати који уђу у ужи избор биће благовре-
мено обавештени путем и-мејла или телефоном.
Рок трајања конкурса: 28.10.2015. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

тел. 012/643-140
e-mail: dzzagubica@gmail.com

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва са хитном медицинском помоћи и 
кућним лечењем, на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене на дужем боловању и 
породиљском одсуству

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени су Законом о раду („Службени гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 74/2014), а посебни 
услови Правилником о организацији и систематизацији 
послова Дома здравља Жагубица, број 329 од 30.03.2010. 
Посебни услови за заснивање радног односа су: завршен 
медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит за звање доктора медицине. Као дока-
зе о испуњености услова, кандидат уз молбу за пријем у 
радни однос треба да достави: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту за звање доктора медицине, 
оверену фотокопију уверења о држављанству. Приликом 
заснивања радног односа изабрани кандидат треба да дос-
тави: лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које заснива радни однос, уверење да 
против њега није покренут кривични поступак и уверење 
МУП-а да није правоснажном судском одлуком осуђиван 
за кривично дело. Уколико изабрани кандидат не достави 

горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Рок за пријављивање је 8 дана од 
објављивања огласа у публикацији „Послови” и на званич-
ној веб-страници Министарства здравља Републике Србије. 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве са неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Пријаве се подносе 
лично, на писарници Дома здравља Жагубица или путем 
поште, на адресу: Дом здравља Жагубица, 12320 Жагуби-
ца, Николе Пашића 22, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место доктора медицине”.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

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

Организатор - програмер
за рад у ИТ одељењу, на одређено време због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша (VI степен) или висока (VII степен) струч-
на спрема информатичког смера, возачка дозвола Б кате-
горије. Предност: поседовање додатних сертификата из 
ИТ области, познавање и поседовање сертификата из 
стандарда 9001 и 27001, претходно искуство везано за ИТ 
послове у области здравства. Документација коју канди-
дат треба да приложи уз пријаву: CV, фотокопија дипломе 
траженог факултета или више школе, фотокопија важеће 
возачке дозволе Б категорије. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматра-
ти. 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 ЗУ Апотека Пожаре-
вац: www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће 
бити лично обавештен телефонским путем. Особа за кон-
такт: Иван Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 
12000 Пожаревац.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине
за рад у Пријемно-ургентној служби Опште болнице 
Пожаревац, на 3 месеца, због повећаног обима посла

2 извршиоца

Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу 
(пише историје болести, задужује потребне лаб. анализе 
и дијагностичке прегледе и интервенције), даје терапијске 
предлоге уз супервизију специјалисте; води медицинску 
документацију у папирној и електронској форми; у свом 
раду се мора придржавати начела кодекса етике и профе-
сионалног понашања према пацијентима и сарадницима; 
на радном месту дужан је да носи прописану радну одећу 
и обућу; за свој рад је одговоран начелнику службе; ради 
и друге послове своје струке по налогу начелника, шефа 
одељења или одсека.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и завршен медицински факултет 
(VII степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се пријављујете, 
доставити: кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, оверену фотокопију уверења о поло-
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женом стручном испиту, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Виши радиолошки техничар
за рад у радиолошкој служби Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене (породиљско 

одсуство и одсуство ради неге детета), у складу са 
чл. 37 став 4 тачка 1 Закона о раду

Виши радиолошки техничар
за рад у радиолошкој служби Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене (нега детета), у 
складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона о раду

Опис послова: обавља послове вишег радиолошког техни-
чара, односно струковног медицинског радиолога, задужен 
је за ефикасну и функционалну организацију рада, обавља 
стандардна и специјална рендгенолошка снимања, натив-
но или уз примену контрастних средстава, врши прегледе 
на компјутеризованом томографу, самостално или уз спе-
цијалисту радиологије, асистира специјалисти радиологије 
код ултразвучних прегледа, врши припрему и позициони-
рање болесника за преглед, припрема потребни материјал 
за радиолошку дијагностику, поставља интравенску канилу 
болеснику за апликацију контрастног средства, примењује 
анти-шок терапију у случају појаве алергијске реакције код 
болесника, придржава се законом прописаних заштитних 
мера у зони јонизујућег зрачења, води евиденцију о броју 
прегледа и утрошку материјала, води уредну медицинску 
документацију и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и завршену вишу струковну меди-
цинску школу, смер виши радиолошки техничар - струков-
ни медицински радиолог и положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављујете, доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној вишој - струковној медицинској школи, смер 
виши - струковни медицински радиолог (VI степен), ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од шест месеци). Кандидати који су 
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Пожаревац, Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар
на одсеку/одељењу, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог са неплаћеног одсуства, од 
19.10.2015. до 18.01.2016.

Медицинска сестра - техничар
на одсеку/одељењу, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог са неплаћеног одсуства, од 
20.10.2015. до 19.01.2016.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен 
стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства. Уз 
пријаву на конкурс, која садржи биографију, доставити: 
оверену фотокопију дипломе о школској спреми, оверену 
фотокопију потврде или уверења о положеном стручном 
испиту, доказ о радном искуству и обичну неоверену фото-
копију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се достављају на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Доктор медицине

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; положен стручни 
испит за звање доктора медицине; дозвола за рад - лицен-
ца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу).

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања преко 30 дана

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа - смер медицинска сес-
тра - техничар; положен стручни испит за звање медицин-
ска сестра - техничар; дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави: фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења/
дипломе о положеном стручном испиту, дозволу за рад 
(лиценца или решење) у фотокопији, кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом 
на горенаведену адресу. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати у раз-
матрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22300 Стара Пазова
тел. 022/310-024

Специјалиста гинекологије и акушерства
у Служби за здравствену заштиту жена, на одређено 
време са могућношћу заснивања радног односа на 

неодређено време

Опис послова: ради на унапређењу репродуктивног 
здравља жена, дијагностиковању обољења и лечењу, 
спроводи ултразвучну дијагностику, спроводи превен-
тивне мере предвиђене Планом рада службе, води саве-
товалиште за труднице, за планирање породице и за рано 
откривање малигнитета, врши систематске, контролне и 
циљане гинеколошке прегледе, учествује у раду савето-
валишта за младе, контролише рад осталих медицинских 
радника под својом непосредном контролом, контролише 
периодичне статистичке извештаје о раду службе, уноси 
податке у здравствени картон и води потребну медицинску 
документацију, сарађује са патронажном службом, обавља 
и друге послове изабраног лекара у складу са важећом 
законском регулативом, обавља и друге послове у домену 
своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, 
односно директора.

Mедицина
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УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет и положен специјалистички испит из области 
гинекологије и акушерства, општа здравствена способност, 
познавање рада на рачунару. Поред радног искуства сте-
ченог при обављању обавезног приправничког стажа и 
специјалистичког стажа, није неопходно радно искуство 
након положеног специјалистичког испита. Радно време је 
40 сати недељно (пуно радно време). Заинтересовани кан-
дидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији, оверену фотокопију 
лиценце, оверену фотокопију потврде о положеном струч-
ном испиту, потврду о радном искуству након положеног 
специјалистичког испита на пословима пружања здравс-
твене заштите, уколико кандидат има радно искуство, крат-
ку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ - СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб 

тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар на одељењу
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, смер општи и положен стручни испит. 
Кандидати уз пријаву на оглас подносе: оверен препис/
копију дипломе, односно уверења о завршеној средњој 
медицинској школи, оверен препис/копију уверења о поло-
женом стручном испиту, потврду/уверење НСЗ о дужини 
чекања на запослење (о времену проведеном на евиден-
цији), доказ о радном искуству у струци након положе-
ног стручног испита на пословима пружања здравствене 
заштите (фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца), лекарско уверење (подноси само изабрани канди-
дат по извршеном избору), радну биографију са адресом и 
контакт телефоном.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Оперативни техничар
на одређено време до 31. октобра 2015. године

3 извршиоца

Опис посла: послови дезинфекције, дезинсекције и дерати-
зације у здравственим и другим установама, послови сис-
тематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање 
крпеља, управљање моторним возилом, вожња за потре-
бе обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење 
и прање) и вођење документације о исправности и 
коришћењу возила, учешће у пословима мориторинга 
ДДД послова у програмским  активностима, ДДД послови у 
карантинским условима по епидемилошким индикацијама, 
послови на одржавању опреме.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спре-
ма, медицинска школа, положен курс за рад са биоциди-
ма у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
и дозвола за управљање моторним возилом Б категорије. 
Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености 
услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија 
дипломе, фотокопија потврде о положеном курсу за рад са 
биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дера-

тизације и копија возачке дозволе). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати 
који испуњавају услове огласа подлежу провери знања из 
области ДДД послова. Кандидат који буде изабран дужан је 
достави доказ о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима.

„ZOREX PHARMA” DOO
Шабац, Београдски пут 9

тел. 015/350-460, 066/8777-100
e-mail: zorexpharmadoo@gmail.com

Руководилац производње

УСЛОВИ: Завршен факултет из области фармације, техно-
логије, хемије и завршена специјализација из фармацеут-
ске технологије, индустријске фармације или одговарајућа 
специјализација. Радно искуство 3 године у фармацеутској 
индустрији. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом 
или да се јаве на горенаведени број телефона. Лице за кон-
такт: Миодраг Мишковић.

ZU APOTEKA
„MEDIC PHARM“

Сокобања, Митрополита Михајла 26
тел. 063/8424-322

e-mail: boris3f@yahoo.com

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен стручне 
спреме. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати могу своје радне биографије да 
доставе мејлом или да се јаве на горенаведени број теле-
фона, особа за контакт: Борис Трифић.

       Пољопривреда

„БОШКОВИЋ АГРАР“ ДОО
25212 Алекса Шантић, Сомборски пут 46

тел. 025/583-87-41

Возач камиона
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, III, IV степен стручне спреме - возач теретног 
моторног возила; управљање теретним моторним возилом, 
одржавање камиона; возачка дозвола Ц и Е категорије; 
теренски рад; рад ван просторија послодавца; радно иску-
ство 6 месеци; обезбеђен превоз; пробни рад 2 месеца. Рок 
за пријаву је 15 дана.

Први
утисак је нај-

важнији-
будите

испред свих

Mедицина / Пољопривреда
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     Саобраћај и везе
„ТЕХНОГРАДЊА“ ДОО

37000 Крушевац, Мајке Југовића 14

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: возач Ц и Е категорије и најмање 5 година радног 
искуства. Потребна документација: CV, биографија, доказ 
о радном искуству. Пријаве са наведеном документацијом 
послати на наведену адресу или доставити лично. Конкурс 
је отворен до 16.10.2015. године.

“НИК ТРАНС” ДОО
24000 Суботица, Пут Едварда Кардеља 327

тел. 024/4780-450
e-mail: anamarijakovac@niktrans.co.rs

Возач камиона
за међународни транспорт

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач, возачка дозвола 
Е категорије, радно искуство најмање 12 месеци на траже-
ним пословима. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на горенаведени контакт телефон или да своје биографије 
пошаљу на и-мејл: anamarijakovac@niktrans.co.rs. Оглас је 
отворен до 30.10.2015.

“ЕЛИТШПЕД” ДОО
24000 Суботица, Аге Мамужића 5

тел. 063/8366-066

Возач комбија
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије, 24 месеца радног искуства. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени 
контакт телефон. Оглас је отворен до 30.10.2015. године.

    Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ “ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311, 343-3387, 343-0358

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове из чл. 59, чл. 8 став 2 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005 године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника основне школе, 
за педагога психолога; да кандидат има дозволу за рад 

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпит-

ни рад.

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току рад-
ног односа утврди да не испуњава услове из става 
1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарс-
ком прегледу у надлежној здравственој установи на 
захтев директора.
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- лиценцу, да је савладао обуку и има положен испит за 
директора установе (ако нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од једне године од дана 
ступања на дужност, односно у року и на начин који буде 
прописао министар), 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 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка3 закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс достави: 
оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци), лекарско уверење којим се доказује 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење из 
суда да се против кандидата не води истражни, нити кри-
вични поступак, нити да је подигнута оптужница за кривич-
на дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 
6 месеци), доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику), потврду о радном искуству (у 
трајању од 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања), биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља установа по службеној дужности. 
Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи 
испит за директора ради стицања лиценце за директора 
на начин и у роковима које пропише министар, а у скла-
ду са чланом 59 Закона о основама система образовања и 
васпитања (министар још није прописао програм обуке и 
испита, начин и поступак полагања испита за директора). 
Додатне информације могу се добити од секретара шко-
ле. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 
Одлука о избору директора биће донета у року од 60 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
молбе неће се узети у разматрање. Молбе слати поштом, 
у затвореним ковертама, на наведену адресу ОШ ”Павле 
Савић”, Косте Нађа 25, Београд, са назнаком: “Конкурс за 
избор директора школе”.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 641, од 
30.09.2015., мења се у погледу услова који се одно-
си на радно место: доцент - ванредни професор за 
предмет Теорија и методика рукомета, ужа научна 
област Теорија и технологија спорта и физичког 
васпитања, и исправно треба да гласе: Факултет 
спорта и физичког васпитања у Београду распи-
сује конкурс за избор 1 наставника у звању доцент 
- ванредни професор, за предмет Теорија и методи-
ка рукомета, ужа научна област Теорија и техноло-
гија спорта и физичког васпитања. Избор у звање 
доцента и ванредног професора врши се за период 
од 5 година. Кандидати треба да испуњавају усло-

ве из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању 
РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког 
васпитања. Потребна документација: молба, био-
графија - CV, списак објављених радова, фотоко-
пије диплома: основне академске студије, мастер 
(магистарске) студије, докторске студије, ориги-
нал радови на увид. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Стручни сарадник за наставни предмет 
Патофизиологија

на одређено време

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8,00. Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фар-
мацеутског факултета. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе радну биографију (CV) и следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), доказ о стеченом образовању (ори-
гинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Пријаве са доку-
ментацијом се подносе Архиви Фармацеутског факултета, 
Војводе Степе 450, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Изабрани кандидат је 
дужан да пре заснивања радног односа достави уверење 
о општој здравственој способности, као и уверење надлеж-
ног органа да се против њега не води кривични поступак 
за дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 
6 месеци).

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82

тел. 011/2460-361

Наставник рачунарства и информатике
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка помоћника директора у наставу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, високо образовање у 
складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и стручна спрема према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних радника у гимназији (оверена фотокопија дипло-
ме, не старија од 6 месеци). Поред доказа о одговарајућем 
образовању, кандидат подноси уз пријаву на конкурс уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Доказ да има психофизичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење, подноси 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, прибавља 
школа од МУП-а, по службеној дужности. Рок за подно-
шење пријава са важећим, односно уредно овереним фото-
копијама потребних докумената је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
на адресу школе.

www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
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ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2850-779

Наставник ликовне културе
на одређено време

УСЛОВИ: Услови су предвиђени чланом 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1. да кандидат 
има одговарајуће образовање у наведеном занимању; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. 
да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
доставити краћу биографију и доказе о испуњености усло-
ва који су предвиђени чланом 120 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - докази из тачака 1 
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља 
установа. Пријаве са потребном документацијом доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс - наставник ликовне кул-
туре”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16

тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 12 месеци, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: дипломирани математичар; студент мастер или 
специјалистичких студија који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00.

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог 
и другог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8,00 или VII/2 степен стручне спреме, академски 
назив магистар наука.

ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 
1 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
44/2010) и чл. 91 Статута Математичког факултета. Уз мол-
бу потребно је поднети: биографију, оверену копију дипло-
ме и уколико кандидат поседује и списак научних радова 
и сепарате истих. Молбе са потребним документима могу 
се доставити на горенаведену адресу или лично предати 
у секретаријату Математичког факултета, сваког радног 
дана, од 10-15 часова.

ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 011/2633-886, 2623-055

Истраживач - приправник у 
научноистраживачком сектору

на одређено време од једне године
5 извршилаца

УСЛОВИ: студент прве или друге године докторских студија 
Економског факултета Универзитета у Београду из области 

економије или статистике, са укупном просечном оценом 
на мастер академских студијама најмање девет (9), који се 
бави научноистраживачким радом.

Истраживач - приправник у 
научноистраживачком сектору

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент прве или друге године математичког 
факултета из области информатике, са укупном просечном 
оценом на мастер академских студијама најмање девет (9), 
који се бави научноистраживачким радом. 

ОСТАЛО: Предвиђен је пробни рад од 2 месеца. Услов за 
заснивање радног односа након пробног рада је укључи-
вање истраживача у пројекат Министарства просвете, нау-
ке и технологије развоја. Рок за подношење пријава је 15 
дана и тече од наредног дана од дана објављивања огла-
са, а истиче 23.10.2015. године. Пријаве слати на наведе-
ну адресу Института економских наука. Лице задужено за 
давање обавештења о огласу је Гордана Вујовић, дипл. 
правник, 011/2633-886. Докази који се прилажу: пријава на 
оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања 
и контакт телефон, фотокопија личне карте, односно испис 
очитане биометријске личне карте, оверена фотокопија 
радне књижице, Curriculum Vitae - радна биографија, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци, овере-
на фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија), доказ о одговарајућој стручној спреми (овере-
на фотокопија дипломе), доказ о уписаној првог или другој 
години докторских студија (оверена фотокопија), потврда о 
оспособљености за рад на рачунару (оверена фотокопија).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧУКАРИЦА“
11030 Београд, Пожешка 28

тел. 3058-717, 3552-770

Финансијски радник - контиста билансиста
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа или високо 
образовање на студијама првог степена економске струке 
(основне трогодишње струковне студије или специјалис-
тичке струковне студије); занимање: економиста, струков-
ни економиста или специјалиста економиста; познавање 
рада на рачунару. Документација коју је потребно достави-
ти: молба за заснивање радног односа, оверена фотокопија 
дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство.

Васпитач - приправник
на одређено време, а најдуже до 9 месеци

9 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач. Обавеза полагања испита за лиценцу. Доку-
ментација коју је потребно доставити: молба за заснивање 
радног односа, оверена фотокопија дипломе, фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, држављанство.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ“

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26
тел. 011/2606-662

Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), на студијама у трајању од 3 године или одговарајуће 
више образовање, васпитач, у складу са законом; 1 година 
радног искуства у предшколској установи или приправник; 
положен стручни испит за васпитача, односно дозвола за 
рад (лиценца); посебна здравствена и психофизичка спо-
собност за рад са децом предшколског узраста; познавање 
рада на рачунару. Обавезна претходна провера психофи-
зичких способности кандидата. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандаризованих посту-
пака.

Медицинска сестра - васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, средња меди-
цинска школа, смер: медицинска сестра - васпитач; 1 годи-
на радног искуства у предшколској установи или приправ-
ник; положен стручни испит за васпитача, односно дозвола 
за рад (лиценца); посебна здравствена и психофизичка 
способност за рад са децом предшколског узраста; позна-
вање рада на рачунару. Обавезна претходна провера пси-
хофизичких способности кандидата. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандаризованих посту-
пака. 

ОСТАЛО: Послове васпитача, односно медицинске сес-
тре - васпитача, може да обавља лице које има дозволу 
за рад - лиценцу. Без лиценце наведене послове може да 
обавља приправник, лице које испуњава предвиђене усло-
ве са радним стажом стеченим ван установе, под условима 
и на начин утврђен за приправнике и лице које је заснова-
ло радни однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, најдуже две године од дана заснивања радног 
односа у установи. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом, и ако 
има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) држављанство Републике Србије. Докази о 
испуњености услова из тачака 1) и 4) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ из тачке 2) пре закључења уговора о 
раду. Доказ из тачке 3) прибавља установа, а примљени 
кандидат прилаже уверење из надлежног суда - уверење 
да није под истрагом. Горенаведени услови доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању услова под-
носе се на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију доказа о струч-
ној спреми, фотокопију уверења о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и CV. Доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од намање 6 месеци или да није 
осиђиван за кривично дело против достојанства личности 
и морала, установа ће прибавити по службеној дужности 
од надлежног органа, за изабраног кандидата. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан је да доста-

ви лекарско уверење и санитарну књижицу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком зани-
мању или КВ возач, радно искуство 1 година, возачка доз-
вола Б или Ц категорије. Поред општих услова за засни-
вање радног односа, предвиђених чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове прописане у чл. 
120. ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о струч-
ној спреми, уверење о држављанству, копију возачке доз-
воле, потврду о радном искуству. Фотокопије докумената 
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани 
кандидат је дужан да пре заснивања радног односа дос-
тави лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ да 
кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, прибавља установа 
од надлежног органа. Пријаве доставити искључиво путем 
поште, на наведену адресу, са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11000 Београд, Данила Илића 1

тел. 011/2764-558
e-mail: os.jovancvijic@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме стечен 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 високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Уз 
пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе, овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о неос-
уђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 
011/2764-558.

Наука и образовање
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Београд, Бранкова 17

Наставник у звање професора струковних 
студија за ужу стручну област Инжењерски 

менаџмент
са непуним радним временом

Наставник страног језика за ужу стручну 
област Енглески језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив: 
за избор у звање професора струковних студија може бити 
изабрано лице које има научни назив доктора наука из 
области за коју се бира, 5 репрезантативних референци и 
способност за наставни рад; за избор у звање наставни-
ка страног језика може бити изабрано лице које има висо-
ко образовање првог степена, објављене стручне радо-
ве у оговарајућој области и способност за наставни рад, 
као и да испуњавају остале услове прописане чл. 64 и 65 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 99/14). Уз пријаву на конкурс учесници су дужни да под-
несу: биографију са свим битним подацима: лични подаци 
- име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, 
место рођења, општина); држављанство; о постигнутим 
степенима образовања (наводе се сви завршени нивои 
образовања): назив установе на којој су студије завршене, 
место и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, 
назив завршног рада, име и презиме ментора, ужа науч-
на, стручна односно уметничка област; податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству 
(ако је било која диплома из става 1. ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила ностри-
фикацију; датуму и месту где је нострификована дипло-
ма стечена, називу установе у којој је стечена; податке о 
научноистраживачком, уметничком, стручном и професио-
налном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни 
и стручни радови објављени у међународним и домаћим 
часописима; радови штампаним у зборницима са научних 
и стручних скупова; монографија, уџбеник, прегледни чла-
нак, збирка задатака, практикум; патенти, нови произво-
ди или битно побољшани постојећи производи; нове биљ-
не врсте, нове врсте стоке и нове технологије. Податке о 
доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју студијског 
програма, унапређење студијског програма, рад са настав-
ним подмлатком, развој лабораторија, примена система 
менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радовима; обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника 
и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина; 
податке о доприносу стручној, академској и широј заједни-
ци: уџбеник издат од стране или за потребе других висо-
кошколских установа; поглавље у уџбенику издатом од 
стране или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошкол-
ских установа; руковођење стручним пројектима за пот-
ребе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у 

стручним пројектима за потребе привредних субјеката и 
шире заједнице; рад објављен у стручном часопису; рад 
у међународним стручним организацијама; рад у нацио-
налним стручним организацијама; награде и признања за 
научни, стручни и уметнички рад у земљи и иностранству; 
уводна предавања на конференцијама и друга предавања 
по позиву; чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; чланства у 
уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, 
рецензије научних радова и пројеката; организација науч-
них скупова; руковођење научним пројектима, потпројек-
тима и задацима; руковођење научним и стручним друшт-
вима; активности у комисијама и телима Министарства 
просвете и телима других министарстава везаних за науч-
ну и просветну делатност; позитивна цитираност кандида-
тових радова - по цитату (без аутоцитата). Друге подат-
ке за које кандидат сматра да су битни. Библиографија 
објављених радова и литературе за учење - припремље-
на и написана по општим библиографским принципима, 
односно упутствима за цитирање литературе у научном 
часопису и то по врсти радова. Доказе: извод из матич-
не књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење о 
држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси се уве-
рење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно 
и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и 
научно звање; копије импресума, односно каталога са 
изложби о објављеним радовима, сертификате, потврде, 
уверења и друге исправе издате од научних, стручних и 
других надлежних организација, организатора научних, 
стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, 
научних, стручних и уметничких часописа, високошколских 
установа за сваки податак наведен у пријави који се односи 
на научноистраживачки, уметнички, стручни и професио-
нални допринос; допринос у настави; допринос стручној, 
академској и широј заједници, друге доказе за које учесник 
конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе у року од 
15 дана од дана објављивања, на адресу: Висока школа 
струковних студија - Београдска политехника, Бранкова 17, 
11000 Београд. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну, односно уметничку област 

Урбанизам и просторно планирање
на Департману за урбанизам, на одређено време од 

пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чла-
ном 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београ-
ду (“Гласник УБ”, бр. 162/11 - пречишћен текст, 172/13 и 
178/14) и Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 89/12 
- пречишћен текст и 98/14) и Законом о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве канди-
дата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, 
оверена копија уверења о држављанству, списак радова) 
доставити на адресу: Универзитет у Београду - Архитектон-
ски факултет, Булевар краља Александра 73/ II, са назна-
ком: “За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/ II

Сарадник у звање асистента за ужу научну, 
односно уметничку област Архитектонско 

пројектовање и савремене архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време од 

три године
3 извршиоца

Сарадник у звање асистента за ужу научну, 
односно уметничку област Геометрија 

архитектонске форме
на Департману за архитектуру, на одређено време од 

три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чла-
ном 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београ-
ду (“Гласник УБ”, бр. 162/11 - пречишћен текст, 172/13 и 
178/14) и Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 89/12 
- пречишћен текст и 98/14) и Законом о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кан-
дидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома 
и списак оцена, оверена копија уверења о држављанству, 
списак радова) доставити на адресу: Универзитет у Београ-
ду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 
73/ II, са назнаком: “За конкурс”. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧИЈИ ДАНИ”

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825

Васпитач
на одређено време (замена одсутних запослених)

9 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије); 
кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; положен испит за 
лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време (замена одсустних запослених)

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
васпитачки смер.

Спремачица
на одређено време (замене одсутних запослених)

2 извршиоца

УСЛОВИ: полуквалификовани радник, основна школа, са 
или без радног искустава.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђиван правос-

нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Потребна документа: пријава на конкурс, рад-
на биографија, оверена фотокопије дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству (не старији од шест месеци), као и уверење 
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница. Изабрани кандидати пре закључивања уговора 
о раду дужни су да доставе лекарско уверење о одгова-
рајућој здравственој способности. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Особа за контакт: Биљана Богда-
новић, референт за радне односе, телефони: 2631-825 и 
2633-140.

ГЊИЛАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
Гњилане - Шилово

Оглас објављен 16.09.2015. године у публикацији 
„Послови” поништава се у целости.

ЈАГОДИНА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8472-460

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године, ради замене помоћника 
директора школе

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 70% радног времена, на одређено време ради 
замене запослене на породиљском одсуству и 

одсуству са рада ради неге детета

Наставник информатике и рачунарства
са 5% радног времена, на одређено време ради 
замене запослене на породиљском одсуству и 

одсуству са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће обра-
зовање, у складу са чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013), за радно место библиотекара и настав-
ника техничког и информатичког образовања, односно у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013), за радно место 
наставника информатике и рачунарства; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву са краћом био-
графијом треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, на трајном обрасцу), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), копија додатка дипломи из ког се 
види да је кандидат положио испите из педагогије, психо-
логије или педагошке психологије и методике или овере-
на копија потврде факултета да је кандидат положио ове 
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испите или фотокопија индекса из ког се види да је канди-
дат положио ове испите или оверена фотокопија уверења 
да је кандидат положио стручни испит или испит за лицен-
цу. Кандидати женског пола који у дипломи имају једно 
презиме, а у пријави на конкурс друго, треба да доставе 
и извод из матичне књиге венчаних (оверену фотокопију). 
Лекарско уверење да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Уверење да канди-
дати нису осуђивани за кривична дела из чл. 120 став 1 
тачка 3 прибавља школа. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са ученицима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака, по рас-
пореду који утврђује школа у сарадњи са Службом, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за под-
ношење пријава је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати, а сви кандидати 
у пријави треба да наведу број контакт телефона и тачну 
адресу.

КИКИНДА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ФЕЈЕШ КЛАРА”

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Оглас објављен у публикацији “Послови” 16.09.2015. 
године поништава се у целости.

ОШ “ФЕЈЕШ КЛАРА”
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Наставник српског језика као нематерњег
у одељењима од првог до четвртог разреда, на 

одређено време до повратка запосленог одсутног 
преко 60 дана, са непуним радним временом (50%)

Наставник српског језика као нематерњег
у одељењима од петог до осмог разреда, на 

одређено време до повратка запосленог одсутног 
преко 60 дана, са непуним радним временом (61%)

Наставник енглеског језика
у одељењима у којима се настава изводи на српском 
језику, на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана, са непуним радним 
временом (32,22% или 13 часова недељно)

Наставник енглеског језика
у одељењима у којима се настава изводи на 

мађарском језику, на одређено време до повратка 
запосленог одсутног преко 60 дана, са непуним 
радним временом (52,22% или 21 час недељно)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарујуће образовање 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење и 68/15) и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, број 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на 
адресу: Основна школа „Фејеш Клара”, Др Зорана Ђинђића 
9, 23300 Кикинда.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Чика Јовина бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Интерна медицина

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Интерна медицина

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: А. За наставнике: у звање наставника може бити 
изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, 
односно научни назив и способност за наставни рад; а) у 
звање ванредног професора може бити изабрано лице које 
има научни назив доктора наука, има више научних радова 
од значаја за развој науке, објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално 
стручно остварење (пројекат, студију и сл.), односно руко-
вођење и учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну 
област и више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима; б) у звање редовног про-
фесора може бити изабрано лице које има научни назив 
доктора наука и има већи број научних радова који утичу 
на развој научне мисли објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима са рецензијама, већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, моно-
графију или оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факул-
тету, учешће у завршним радовима или специјалистичким 
дипломским академским студијама. Ови услови утврђени 
су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

књижевност и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже 
научне области за коју се бира. Општи и посебни услови 
предвиђени су чл. 64 и 65 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 
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30.03.2015. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године - www.
filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пре-
чишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа 
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија 
и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), ове-
рене копије диплома свих нивоа студија, оверена копија 
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела пред-
виђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
(оверена копија), мишљење студената формирано на осно-
ву анкете. За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента предвиђено је приступно предавање.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Француска књижевност и култура
са 30% радног времена, на одређено време од пет 

година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже 
научне области за коју се бира. Општи и посебни услови 
предвиђени су чл. 64 и 65 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 
30.03.2015. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године - www.
filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пре-
чишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа 
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија 
и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), ове-
рене копије диплома свих нивоа студија, оверена копија 
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела пред-
виђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
(оверена копија), мишљење студената формирано на осно-
ву анкете. За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента предвиђено је приступно предавање.

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу уметничку област Уметничка 

продукција
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области 
за коју се бира или високо образовање првог степена и 
уметничка дела која представљају самосталан допринос 
уметности. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 
и 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 и 68/2015), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 од 09.01.2014. - www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 
30.04.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 
и 75/2014), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 

у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. 
године) и другим актима Факултета и Универзитета у Кра-
гујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и 
у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа 
студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о 
високом образовању (оверена копија), мишљење студена-
та формирано на основу анкете (за кандидате који имају 
педагошко искуство у звању доцента у високошколској 
установи).

ОСТАЛО: Фотокопије докумената морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, 
као и документација кандидата који не испуњавају услове 
конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документа-
ција и оригинални радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање лектора за ужу научну 
област Енглески језик и лингвистика

са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима 
еквивалентне четворогодишње студије према раније 
важећем закону) са просечном оценом најмање осам и 
на основним и на мастер академским студијама и способ-
ност за наставни рад. Општи и посебни услови предвиђе-
ни су чл. 70 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-умет-
ничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године и Правилником о 
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 
03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.  

Сарадник у звање лектора за ужу научну 
област Француски језик

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима 
еквивалентне четворогодишње студије према раније 
важећем закону) са просечном оценом најмање осам и 
на основним и на мастер академским студијама и способ-
ност за наставни рад. Општи и посебни услови предвиђе-
ни су чл. 70 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-умет-
ничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године и Правилником о 
избору сарадника на Одсеку за филологију, бр. 01-736 од 
03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и 
у штампаној форми); оверене копије диплома свих нивоа 
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студија; оверена копија извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за 
кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању (оверена копија); мишљење студената 
формирано на основу анкете (за кандидате који имају педа-
гошко искуство у високошколској установи). Фотокопије 
докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација 
кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се 
узимати у разматрање. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, 
у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Финансије, финансијске 

институције и осигурање, наставни 
предмет Банкарство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одго-
варајуће уже научне области и други општи, педагошки и 
посебни услови прописани Законом о високом образовању, 
Статутом и другим актима Економског факултета у Крагује-
вцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Менаџмент и пословна економија, 

наставни предмети Економска кибернетика 
и Наука о менаџменту

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских или природ-
но-математичких наука одговарајуће уже научне области 
и други општи, педагошки и посебни услови прописани 
Законом о високом образовању, Статутом и другим акти-
ма Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим 
актима Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају доказе о 
испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом 
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је 
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком: “За 
конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет, Кра-
гујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ЛЕСКОВАЦ
ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ”

16210 Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци, до краја радне 

2015/16. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање 
(најмање средње образовање); сертификат - савлада-
на обука за педагошког асистента; психичка, физичка и 
здравствена 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 сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство 

Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, сертификат - савладана обука за педагошког асис-
тента (оверена копија), уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закљу-
чивања уговора о раду. Доказ из члана 120 став 1 тачка 
3 прибавља установа. Пријаве са документацијом подносе 
се ПУ „Милка Диманић” у Власотинцу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
ОШ “КАРАЂОРЂЕ”

18204 Горњи Матејевац, Просветина 1
тел. 018/4575-404

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филозофски 
факултет - дипломирани филолог, лице које може изво-
дити наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави за енглески језик, у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филозофски 
факултет - дипломирани педагог, лице које може изводи-
ти наставу и друге облике образовно-васпитног рада са 
децом, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стручној оспособљености, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
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тања (уверење прибавља школа по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; завршена уводна обу-
ка за педагошког асистента; познавање ромског језика. Уз 
пријаву са биографским подацима доставити: диплому (у 
њеном недостатку уверење) о стеченом образовању (ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рођених/венча-
них за удате (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству; уверење Националне службе за запо-
шљавање (уколико кандидат није у радном односу); серти-
фикат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента; 
потврду о познавању ромског језика. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2015/2016. годину

УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање, савладан 
програм обуке за педагошког асистента и познавање ром-
ског језика; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да лице зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, односно 
српски језик. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у ове-
реном препису, односно фотокопији: диплому о стеченом 
образовању, сертификат издат од стране Министарства 
просвете и науке о завршеној уводној обуци за педагошког 
асистента, доказ о познавању ромског језика, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Теоријска физика

на Департману за физику, на одређено време од 60 
месеци

УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биогра-
фију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних 
радова са библиографским подацима, као и саме радове 
(списак радова доставити и у електронском облику, за сва-
ки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно 
место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на кон-
курс: 15 дана.

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

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, 
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Предвиђена је претход-
на психолошка процена способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Уз пријаву кандидат подноси следећа 
документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није 
осуђиван или кажњаван (доказ прибавља установа), уве-
рење да се не води кривични поступак и истрага, а обавез-
но доставити: доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, 
уверење и сл.) из члана 8 став 4 Закона о основама система 
образовања (од најмање 30 бодова и шест бодова праксе), 
чл. 121 став 9 и 10. Пријаве са документацијом слати на 
адресу: МОШ „25. мај“, 36307 Делимеђе.

НОВИ С А Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

 “КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

тел. 021/772-080
факс: 021/771-770

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, одељење у Селенчи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, звање медицинска сестра - васпитач, 
пасивно познавање рада на персоналном рачунару, знање 
словачког језика, 1 година радног искуства у предшколској 
установи. Уз молбу приложити: биографију, оверену фото-
копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, доказ (потврда) о познавању словачког јези-
ка у складу са чланом 39 став 1 тачка 7 Закона о предш-
колском образовању и васпитању, то јест да је кандидат 
стекао одговарајуће образовање на словачком језику или 
положио испит из словачког језика са методиком на одго-
варајућој високошколској установи. Кандидат мора да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана. Лекарско 
уверење се доставља након избора кандидата, пре засни-
вања радног односа. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу установе: ПУ „Колибри”, Школска 3, Бач. Више 
информација на број телефона: 021/771-770. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“АНЂЕО ЧУВАР”

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр.7
тел. 021/451-541

Возач аутобуса
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предност при запо-
шљавању имаће кандидати који поседују возачку дозво-
лу Д категорије и радно искуство од три године на истим 
пословима. Конкурс је отворен до 10.10.2015. године. 
Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на и-мејл 
адресу: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или поштом 
на адресу: ПУ „Анђео чувар”, Камењар 3 бр.7, 21000 Нови 
Сад. Примљену документацију не враћамо.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2068

Конкурс објављен 16.09.2015. године у публика-
цији “Послови”, исправља се у делу услова за рад-
но место: сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Квалитет, ефективност и логистика и 
треба да стоји: VII/1 степен стручне спреме, струке 
индустријског инжењерства, уместо природно-ма-
тематичке струке. У осталом делу конкурс остаје 
непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ 

СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

тел. 021/6756-222

Наставник за ужу научну област 
Приватноправне науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет из одговарајуће 
области и општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Статутом факултета и способност 
за наставни рад. Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана 
објављивања, а пријаве са потребном документацијом, 
којом се доказује испуњеност услова, подносе се факулте-
ту.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, факс: 021/450-199

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању, на групи предмета Атлетика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив 
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације 
са завршеним претходним нивоима студија са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам); кандидат треба да 
испуњава услове који су предвиђени Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр.76/05) и Статутом Факул-
тета. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биогра-
фију, доказе о испуњености услова из конкурса (оверену 
копију дипломе Факултета спорта и физичког васпитања, 
оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама или 

дипломе о стеченом академском називу магистра наука и 
потврду о уписаним докторским студијама или потврду о 
прихватању теме докторске дисертације) и доказ о неос-
уђиваности. Пријаве са документацијом подносе се општој 
служби Факултета спорта и физичког васпитања у Новом 
Саду, Ловећенска 16. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Контакт телефон: 021/450-188, локал 124.

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању, група предмета Ритмичка 
гимнастика и плес

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив 
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације 
са завршеним претходним нивоима студија са укупном 
просечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуња-
ва услове који су предвиђени Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр.76/05) и Статутом Факултета. 
Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
доказе о испуњености услова из конкурса (оверену копију 
дипломе Факултета спорта и физичког васпитања, оверену 
копију дипломе о завршеним мастер студијама или дипло-
ме о стеченом академском називу магистра наука и потврду 
о уписаним докторским студијама или потврду о прихва-
тању теме докторске дисертације) и доказ о неосуђива-
ности. Пријаве са документацијом подносе се општој служ-
би Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, 
Ловећенска 16. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Контакт 
телефон: 450-188, локал 124.

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању, наставни предмети Школско 
физичко васпитање I и II

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив 
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације 
са завршеним претходним нивоима студија са укупном 
просечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуња-
ва услове који су предвиђени Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр.76/05) и Статутом Факултета. 
Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
доказе о испуњености услова из конкурса (оверену копију 
дипломе Факултета спорта и физичког васпитања, оверену 
копију дипломе о завршеним мастер студијама или дипло-
ме о стеченом академском називу магистра наука и потврду 
о уписаним докторским студијама или потврду о прихва-
тању теме докторске дисертације) и доказ о неосуђива-
ности. Пријаве са документацијом подносе се општој служ-
би Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, 
Ловећенска 16. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Контакт 
телефон: 450-188, локал 124.

Сарадник у настави за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању, на групи предмета Гимнастика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија, завршене студије првог степена са укупном про-
сечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуњава 
услове који су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Факултета спор-
та и физичког васпитања. Уз пријаву кандидати треба да 

Наука и образовање



   |  Број 642 | 07.10.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs50 

приложе: краћу биографију, доказе о испуњености усло-
ва конкурса (оверену копију дипломе о завршеном Факул-
тету спорта и физичког васпитања, потврду о уписаним 
мастер или специјалистичким студијама) и доказ о неос-
уђиваности. Пријаве са документацијом подносе се општој 
служби Факултета спорта и физичког васпитања у Новом 
Саду, Ловћенска 16. Рок за пријављивање је 8 дана. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кон-
такт телефон: 021/450-188, локал 124.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

тел. 013/659-168

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама сис-
тема обрзовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15); да 
имају држављанство Републике Србије; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да поседују лиценцу, односно положен испит и да 
испуњавају остале услове за наставника, педагога или пси-
холога; да имају дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (након подношења подзаконског акта 
који ће прописати програм обуке, начин и поступак пола-
гања испита за директора); да имају пет година радног ста-
жа у области образовања и васпитања; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да поседују стручне и организационе способ-
ности; да не постоје законске сметње за избор. Директор 
се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (не 
старији од 6 месеци), оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спремим, оверен препис/фотокопију 
дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту, биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, потврду о радном искуству. Уверење о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву 
кандидати треба да доставе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Милош Црњански”, 
Милоша Црњанског 88, 26352 Иланџа, телефон: 013/659-
168. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО”
26000 Панчево, Петефијева 33-35

тел. 013/348-080
e-mail: osbratstvo1@open.telekom.rs

Наставник информатике
са 15% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016.

Наставник информатике
са 25% радног времена, у настави на мађарском 

језику, на одређено време до 31.08.2016.

Наставник мађарског језика, за изборни 
предмет Неговање мађарског језика са 

елементима националне културе
са 30% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016.

Наставник словачког језика, за изборни 
предмет Неговање словачког језика са 

елементима националне културе
са 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016.

Наставник грађанског васпитања
са 30% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016.

Наставник грађанског васпитања
са 5% радног времена, у настави на мађарском 

језику, на одређено време до 31.08.2016.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одгова-
рајући факултет, одговарајући смер, односно одговарајуће 
високо образовање, сагласно чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и услови прописани 
Правилником о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12), да кандидат има држављанство РС, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду), да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља установа). Уз пријаву 
потребно је приложити: кратку биографију, препис или 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и 
фотокопију личне карте. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова послати на горе назначену адресу, у року од 
8 дана од објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И

МАШИНСКА ШКОЛА
12240 Кучево, Жике Поповића 68

тел. 012/852-712, 012/851-749

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
за наставника ове врсте школе, за педагога или психоло-
га из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015): на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење 
и 97/2008), а почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијима у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, дозвола за рад (лиценца), обука и 
положен испит за директора установе и најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат 
испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат 
подноси: радну биографију, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), диплому о стеченом образовању (оверени 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, односно стручној спреми), уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оверен пре-
пис или оверену фотокопију), потврду о радном стажу, 
односно искуству у области образовања и васпитања (под-
носи се у оригиналу), уверење о положеном испиту за 
директора установе (с обзиром да Министарство просвете 
није организовало полагање испита за директора установе, 
пријава која не буде садржала наведени документ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року од годину дана положи испит за дирек-
тора установе), лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (не старије 
од 6 месеци, подноси се након доношења одлуке о избору, 
а пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење издато од надлежног суда да 
кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом, за ова 
кривична дела, не старије од 6 месеци, прибавља канди-
дат), податке из казнене евиденције МУП-а (захтев подно-
си школа, службено), остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријавље-
ни кандидати писмено ће бити обавештени о избору дирек-
тора, након што по истеку законом предвиђеног рока из чл. 
60 Закона о основама система образовања и васпитања, 
школски одбор донесе решење о избору директора. Прија-
ве са овом документацијом се не враћају и задржавају се у 
архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса који немају трајни карактер не могу бити старије 
од шест месеци. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тра-
жених конкурсом слати препорученом поштом, са назна-
ком: “Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе: 
Економско-трговинска и машинска школа, Жике Поповића 
68, 12240 Кучево или донети лично у просторије школе - 
канцеларија секретара школе, радним даном од 08,00 до 
13,00 часова. Контакт телефони: 012/852-712, 851-749.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
“НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време до престанка функције 

помоћника директора, најдуже до 31.08.2016. 
године, за 41,5% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије и специјалистичке струковне студије), 
VII степен, висока стручна спрема.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до престанка функције 

помоћника директора, најдуже до 31.08.2016. 
године, за 41,5% радног времена

УСЛОВИ: Наведена лица поред испуњавања општих услова 
могу да изводе наставу ако су похађала један или више од 
следећих програма: Обука за наставника грађанског вас-
питања, Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно ни бело, 
Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава/
учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори или зидо-
ви, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критич-
ког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбе-
дно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да 
сте. Општи услови у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама. 

ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе и следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима (што се 
доказује пре закључења уговора о раду), да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ о испуњавању услова прибавља 
установа); доказ да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европских системом преноса бодова; да знају 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на адресу: 
Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла”, Косто-
лац, Боже Димитријевића бб. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

“НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО”
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

тел. 027/321-698

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, у издвојеном одељењу у 
Рељинцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву прило-
жити: уверење о држављанству Републике Србије и дипло-
му о стеченом образовању. Рок за пријаву је 5 дана од дана 
објављивања.

СОМБОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

e-mail: tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, стечено на студијама другог степена (мастер академ-
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ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте 
школе и подручја рада - машинство и обрада метала, за 
педагога и психолога; 2. дозвола за рад - лиценца (поло-
жен стручни испит), обука и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог високог образо-
вања; 3. држављанство Републике Србије; 4. да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 5. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 6. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наве-
дени услови доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1. оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању - дипломе стечене у бившим југословенским репу-
бликама после априла 1992. године, односно оснивања СР 
Југославије, као и дипломе стечене у Републици Црној Гори 
после 16. јуна 2006. године, морају бити нострификоване; 
2. оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 3. уве-
рење о држављанству, у оригиналу или у овереној фото-
копији; 4. потврду о радном искуству са краћим прегледом 
кретања у служби и биографским подацима; 5. доказ о 
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (доставља кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на језику на ком се обавља образов-
но-васпитни рад - доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе). 
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који 
је одлуком Школског одбора изабран за директора школе, 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Кандидат 
изабран за директора школе дужан је да у року и под усло-
вима прописаним Законом о основама система образовања 
и васпитања или другим актом које пропише Министар-
ство просвете положи испит за директора школе. Директор 
установе бира се на период од 4 године. Мандат директора 
тече од дана ступања на дужност. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са назна-
ком: „конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Све ближе информације на 
број телефона: 025/772-216.

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2

тел. 025/420-327

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чл. 59, 120 и 121 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013); да има одговарајуће образовање; психич-
ку, 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 121 и чл. 

8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); 
високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. Дужност директора гимназије може да обавље 
лице које има одговарајуће образовање за наставника 
гимназије, за педагога и психолога, по Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
15/2013); дозвола за рад (лиценца); обука и положен испит 
за директора школе (програм обуке за директора и правил-
ник о полагању испита за директора школе нису донети, 
па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора); најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
обавезно доставити: оригинал диплому или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседо-
вању лиценце за рад (оригинал или оверену фотокопију); 
потврду о најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања; радну биографију са оквирним 
планом рада за време мандата; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Лекарско уверење се прилаже пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са назна-
ком: “Конкурс за директора”. Рок за пријаву је 15 дана од 
објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
(Школа за децу са сметњама у развоју)

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-713

Дефектолог - соматопед
на одређено време 2 године, до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства ради неге 
трећег детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 5, 12 и 13 и чл. 120 ст. 1-4 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних радника; да имају одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу за 
Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. годи-
не или одговарајуће високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, за наставника ове врсте школе и подручја рада, да су 
држављани Републике Србије, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
из чл 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву кандидат подноси кратку биографију и 
оверене преписе или оверене фотокопије следећих докуме-
ната: дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању, лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се 

Наука и образовање
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подноси пре закључења уговора о раду), уверење да није 
осуђиван (прибавља школа), извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши НСЗ.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

(Школа за децу са сметњама у развоју)
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1

тел. 022/712-713

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чл. 8. ст. 2, чл. 59 ст. 5, 12 и 13 и чл. 120 ст. 1-4 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилни-
ком о врсти и степену стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних радника, да имају одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. или 
одговарајуће високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005., за наставника 
ове врсте школе и подручја рада, држављанство РС, доз-
вола за рад - лиценца, 5 година радног искуства у школи 
на пословима образовања и васпитања, да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси 
кратку биографију и оверене преписе или оверене фото-
копије следећих докумената: дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању, уверење о држављанству, 
уверење о положеном стручном испиту, потврду о најмање 
5 година радног стажа у школи на пословима образовања 
и васпитања, лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду), уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом, извод из матич-
не књиге рођених.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, за рад у Бачинцима

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије -мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом 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; 
држављанство Србије. Уз пријаву кандидати подносе ове-
рену фотокопију дипломе и уверење о држављанству.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“
22324 Бешка, Карађорђева 2

тел. 022/570-115

Наставник математике
са 88,89% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског одсуства, 
односно одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме, у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13): професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипломирани мате-
матичар - информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за метематику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар; лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани - мастер, треба да имају заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије) или двопредметне насаве математике и физике 
односно математике и информатике; 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; 3. да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: уверење о 
држављанству, диплому о завршеној школи, доказ о сте-
ченом образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ о положеном стручном 
испиту, доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног одно-
са. Сва потребна документа кандидати достављају у ориги-
налу или оверене фотокопије. Школа прибавља извод из 
казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.

Наука и образовање
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СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ЗА ДЕЦУ “БАМБИ”
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Васпитач
одређено време преко 60 дана, до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да 
испуњава следеће услове: образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство РС; 1 година рад-
ног искуства у струци. Уз пријаву кандидати треба да доста-
ве уверење о стеченом образовању - оригинал или оверена 
фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом под-
носи се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља установа. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања, на адресу: ПУ 
„Бамби” Бачка Топола, Дунавска 8, Бачка Топола. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ШАБАЦ
ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/514-837

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена - дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије - у складу са Законом о високом 
образовању, или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставни-
ка средње стручне школе, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Поса-
вотамнавска средња школа, Светог Саве бб, 15225 Влади-
мирци, са назнаком: „Конкурс за директора”.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о 
радном искуству; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима; познавање језика на ком се обавља обра-
зовно-васпитни рад (уколико образовање није стечено на 
том језику). Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који је одлуком школског одбора изабран за 
директора школе, пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа пре доношења одлуке о 
избору. Кандидат изабран за директора школе дужан је да 
у року и под условима прописаним Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања или другим актом које про-
пише Министарство просвете положи испит за директора 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 015/514-837.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “НЕВЕН”

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Васпитач
у ИО Пилица, на одређено време до 31.07.2016. 

године

Васпитач
у ИО Рогачица, на одређено време до 31.07.2016. 

године

Васпитач
у ИО Бачевци, на одређено време до 31.07.2016. 

године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне или академске студије) у трајању од 3 или 4 годи-
не или на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке струковне студије) - вас-
питач; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом; да није осуђиван; држављанство РС.

Медицинска сестра - васпитач
за рад у развојној групи, на одређено време до 

31.07.2016. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - 
васпитач; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; да кандидат није осуђиван; држављанство 
РС.

Дефектолог
на одређено време до 31.07.2016. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне или ака-
демске студије) у трајању од 3 или 4 године или на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке струковне студије) - дефектолог; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да 
кандидат није осуђиван; држављанство РС.
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ВРАЊЕ
ГИМНАЗИЈА “СКЕНДЕРБЕУ”
17523 Прешево, 15. новембра 100

тел. 017/661-246

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање, 
да је кандидат држављанин Републике Србије, лиценца 
за наставника, педагога или психолога, положени испит 
за директора установе, најмање 5 година стажа у области 
образовања и васпитања, психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци или није правоснажном пресудом осуђен за 
кривично дело против достојанства личности и морала. 
Као доказе о испуњавању услова, кандидат уз пријаву са 
биографским подацима и приказом кретања у служби под-
носи: оверен препис/фотокопију дипломе, оверен препис/
фотокопију лиценце, односно уверење о положеном струч-
ном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврду о радном стажу у области образо-
вања и васпитања, лекарско уверење о психичкој физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима и 
уверење да није осуђиван. Рок за пријављивање 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА “АЛИ БЕКТАШИ”
Бујановац, Село Несалце

тел. 017/490-814

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које има: високо образовање и испуњава услове за настав-
ника, односно психолога или педагога школе; лиценцу за 
наставника, педагога или психолога, односно положен 
стручни испит; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; најмање 5 година рада на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), 
потврду о радном искуству са подацима о пословима које 
је обављао, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци) и доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тачка 4 овог конкурса под-
носи се пре закључења уговора о раду, а доказ из става 1 
тачка 3 прибавља школа. Директор школе се бира на пери-
од од 4 године. Мандат директора тече од дана ступања на 
рад. Настава у школи се изводи на албанском језику. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Ближа обавештења могу се добити у школи или путем 
телефона: 017/490-814. Пријаве се подносе на адресу шко-
ле: ОШ „Али Бекташи“, Несалце, 17520 Бујановац. Канди-
дати ће писмено бити обавештени о резултату конкурса, у 
року од 8 дана по извршеном избору.

ЗАЈЕЧАР
ДОМ УЧЕНИКА

СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Скопљанска бб

тел. 019/430 915

Службеник за јавне набавке - приправник
на одређено време до постојања потребе

УСЛОВИ: кандидат треба да има VII степен стручности, 
правни факултет и положен испит за службеника за јавне 
набавке. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о струч-
ној спреми, уверење о положеном испиту за службеника за 
јавне набавке, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење, потврду о неосуђиваности, уверење о држављан-
ству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Одлука о избору кандидата донеће се у закон-
ском року од дана истека рока за подношење пријава. 
Пријаве са потпуном документацијом доставити на наве-
дену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА

„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”
Ново Милошево

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутног запосленог 

(преко 60 дана), са 80% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, професор биоло-
гије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани про-
фесор биологије и хемије, професор биологије - географије, 
професор биологије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор биологије - 
математике, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор био-
логије - хемије - мастер, дипломирани професор биологије 
- географије - мастер, дипломирани молекуларни биолог 
- мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, 
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер профе-
сор биологије и географије, мастер професор биологије и 
хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
биологије. Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: А) 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 у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/2009...68/15), стечено на студијама другог степе-
на (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 сту-
дијама 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 сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. Лице мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској 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, 
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васпитач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из претходног става. Б) Услови из чл. 120 и 
121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009...68/15): одговарајуће 
образовање; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да канди-
дат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски и мађарски). 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.г.), 
доказ да лице има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 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 изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (српском и мађарском 
језику), уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику (доказ да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило 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 закљу-
чења уговора. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Уверење о некажњавању школа прибавља службе-
ним путем. Сва приложена документа морају бити уредно 
оверена. Пријаве слати на адресу: ОШ „Др Ђорђе Јоано-
вић”, Маршала Тита 1, 23273 Ново Милошево. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Секретар
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 68 ст. 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања - дипломирани правник - мастер или дипломи-
рани правник који је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године (ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе кандидат подноси уз 
пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, које није старије од 6 месеци, кандидат подноси уз 
пријаву на конкурс), да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља школа по службеној дужности). Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно уредно овере-
ним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве на конкурс са потребном документацијом сла-
ти поштом или предати лично на адресу: Електротехничка 

и грађевинска школа „Никола Тесла”, Народног фронта 1, 
23000 Зрењанин.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Можете ли ми рећи нешто више о запо-
шљавању стручњака - дипломираних хемича-
ра мастера у Норвешкој? Шта је све потребно 
припремити од документације? Каква је перс-
пектива за запошљавање у Норвешкој?

Како је данас на простору Европе доминантна 
миграција радног карактера, тзв. економска миг-
рација, треба да знате да је питање запошљавања 
у великој мери одређено индивидуалним способ-
ностима, као и референцама у поступку тражења 
посла. Најпре треба наћи послодавца из области за 
коју је тражилац посла заинтересован, односно за-
кључити уговор о раду са потенцијалним норвеш-
ким послодавцем. Послодавац је потом у обавези да 
у име тражиоца посла прибави одобрење норвешке 
службе за запошљавање, ако је у питању лице које 
долази из треће земље, а не из ЕУ или европског 
економског простора. На тај начин тражилац посла 
ће обезбедити два основна документа, условно ре-
чено јавне исправе, са којима ће моћи да аплицира 
у конзуларном одељењу Амбасаде Краљевине Нор-
вешке за добијање радне, односно боравишне визе. 

У погледу могућности запошљавања дипломи-
раних хемичара у Норвешкој, Миграциони сервисни 
центар (МСЦ) НСЗ нема конкретних сазнања, осим 
што вас можемо обавестити да су у Норвешкој дефи-
цитарна следећа занимања и професије: инжењери, 
ИТ стручњаци, инжењери у нафтној индустрији и 
геологији, медицинске сестре и неговатељи. 

Када је реч о признавању, односно нострифи-
кацији диплома и квалификација који се односе на 
рад у Норвешкој, посетите сајт ENIC-NARIC - http://
www.enic-naric.net/, који даје преглед свих инсти-
туција и тела која се баве увођењем иностраних ди-
плома у националне образовне оквире. 

Такође, посао на јединственом простору Ев-
ропске уније и европског економског простора, у 
који улази и Норвешка, треба тражити преко ЕУ-
РЕС портала, https://ec.europa.eu/eures/public/
homepage. Информације о слободним пословима у 
Норвешкој, за дипл. хемичара - мастера из Републи-
ке Србије, могу се тражити на наведеном порталу 
за пословну мобилност ЕУ - ЕУРЕС Норвешка. Сва-
кодневним увидом можете пратити понуду послова 
за ваше занимање, али и директно контактирати 

СИГУРАН ПУТ ДО НОРВЕШКЕ
ЕУРЕС саветнике, на наведене контакте истакнуте 
на овом порталу за пословну мобилност. 

За више информација о регулисаним за-
нимањима у Норвешкој погледајте: http://
ec.europa.eu/internal_market/qualifications/
re g prof / inde x . c f m? f u seac t ion=re g P rof .
indexCountryand&cId=31. Већина слободних мес-
та у Норвешкој објављује се на интернету. Највећа 
база података са слободним радним местима је 
NAV (Arbeids-og velferdsetaten, Норвешка организа-
ција за рад и старање): www.nav.no. Слободна рад-
на места у Норвешкој могу се наћи на и интернет 
адреси: www.europaportalen.se. Такође, већи-
на компанија има своје интернет портале. Тамо 
се могу наћи огласи за радна места која се нигде 
другде не оглашавају. Адресе се траже уз помоћ 
„Жутих страна“ (Gule Sider).

Саветујемо свима који желе да се запосле у 
иностранству да се обрате Миграционом серви-
сном центру НСЗ, који свакодневно пружа инди-
видуалну помоћ и саветовање мигрантима и по-
тенцијалним мигрантима о ризицима илегалне 
миграције и могућностима за запошљавање у ок-
виру легалних миграција, упућује на релевантне 
локалне институције са циљем развијања индиви-
дуалних знања и вештина и повећања могућности 
за запослење у земљи и иностранству. Све инфор-
мације су обезбеђене у форми информатора о др-
жавама, који се могу скинути са српске странице 
сајта www.migrantservicecentres.org или добити 
лично у просторијама МСЦ. 

Информатори о државама садрже детаљне 
информације о могућностима за запослење и сту-
дирање у иностранству, визним режимима, про-
цедурама за добијање виза, радних и боравишних 
дозвола, условима студирања, спајању породица, 
правима и подршци мигрантима у земљама дес-
тинације, као и остале корисне информације о ис-
ељењу или привременом одласку у иностранство, 
али и програмима реинтеграције за повратнике у 
Србију.

Мрежу миграционих сервисних центара у На-
ционалној служби за запошљавање чини седам 
центара, који послују у оквиру филијала НСЗ: Бео-
град, Бор, Ниш, Нови Сад, Нови Пазар, Краље-
во и Крушевац.
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АКТУЕЛНО   Јавни радови у општини Крушевац

ЈЕЗЕРО ЋЕЛИЈЕ БЕЗ ОТПАДА 

A.Бацић

Вредно се ради и у Бољевцу

НОВО РУХО
ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА

Боговинска пећина добија ново рухо, 
захваљујући вредним момцима који су 

део пројекта, а њима ови послови доносе 
приходе који им много значе

Општина Бољевац и ове године, у сарадњи са Нацио-
налном службом за запошљавање, спроводи јавне 
радове, у које сврхе је обезбеђено 350.000 динара, за 
радно ангажовање шест лица. Новац се распоређује 

према броју радних сати проведених на послу, а незапослена 
лица, међу којима и особе са инвалидитетом, ангажована су 
на уређењу туристичких места у општини Бољевац. 

Боговинска пећина, једна од најлепших у источној Ср-
бији, добија ново рухо захваљујући вредним момцима који су 
део овог пројекта, а њима ови послови доносе приходе који 
им много значе.

„Овакви радови су важни не само због запошљавања 
људи, него и како би се наша животна околина и важни 
објекти приказали у најбољем светлу. Значиће и посетиоцима 
који долазе у обилазак“, каже Јеленко Тодоровић, док његов 
колега Данијел Мутуловић додаје: „Напорно јесте, јер нема-
мо довољно машина и скоро све ручно радимо. Ипак, надамо 
се да ћемо завршити у датом року све што смо планирали“. 

Милош Рајковић, коме је вид ослабљен, ради у Центру за 
социјални рад и задовољан је што се и ове године јавни радови 
спроводе у његовом граду.

„Стећи ћу неки радни стаж, а и нећу морати да тражим 
сваки пут од родитеља када ми треба новац за излазак са де-
војком и слично“, каже Милош. 

„Веома нам је битно спровођење једног оваквог пројек-
та. С времена на време је неопходно радити на одржавању, 
укључујући кошење траве и сличне послове“, закључује Мари-
на Жикић, в.д. директора Туристичке организације Бољевац.

Прилика за особе са инвалидитетом
из Смедерева

ЈАВНИ РАДОВИ У
АДМИНИСТРАЦИЈИ

Пројектом јавних радова које спроводи НСЗ на подручју 
Смедерева запослене су 23 особе, међу којима и 17 особа са 
инвалидитетом. За многе су јавни радови шанса да се оку-
шају у новим пословима и стекну знање и практично иску-
ство. 

„Особе са инвалидитетом су махом ангажоване на ку-
рирским и административним пословима, као што су за-
вођење документације, куцање молби, жалби, одлазак до 
поште или градске управе“, каже Ивана Гвозденовић, из 
смедеревског Центра за самостални живот ОСИ.

„Мали број приватних предузећа и установа се пријавио 
на овај конкурс. Средства још увек нису утрошена и јавни ра-
дови су поново расписани у септембру, тако да разматрамо 
могућност да проширимо број запослених“, каже Гвоздено-
вићева.

За разлику од раније праксе, када су јавни радови траја-
ли до шест месеци, сада су ограничени на три месеца, а сви 
који су ангажовани примају надокнаду од 15.000 динара, без 
обзира на квалификације. Новина је и што се са радницима 
не склапају уговори о раду на одређено време, већ уговори о 
повременим и привременим пословима.

Ове године одобрено 18 јавних радова, на чијој реализацији су ангажована 183 
лица, међу којима и 48 особа са инвалидитетом

Филијала Крушевац НСЗ је ове године одобрила 18 
јавних радова, од чега је 8 пројеката намењено ан-
гажовању особа са инвалидитетом. На њиховој реа-
лизацији биће ангажована 183 лица са евиденције 

незапослених, међу којима и 48 особа са инвалидитетом. 
Представници филијале су са пословодством ЈКП „Во-

довод“ Крушевац обишли радове на чишћењу водозахвата 
језера Ћелије, са кога се пијаћом водом снабдева већи део 
Расинског управног округа, као и град Крушевац, што je око 
120.000 корисника. На јавном раду је ангажовано 25 лица са 
евиденције НСЗ, од којих 17 без квалификација. Јавни рад ће 
трајати 3 месеца, а за његово спровођење је издвојено 2,5 ми-
лиона динара.

„Кроз десет јавних радова ће бити ангажовано 135 лица, 
првенствено људи који тешко могу да дођу до посла, без ква-
лификација, избегла и расељена лица, ромска популација, 
технолошки вишкови и људи старији од 50 година. Дајемо 
им шансу да у једном периоду могу да остваре примања за 
своју породицу и да се на крају, на неки начин, врате у радну 
активност“, рекао је том приликом директор Филијале Кру-
шевац Предраг Марковић.
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Активне мере су превасходно усмерене на приватни сектор и подстицање 
запошљавања у мање развијеним подручјима. Приоритет: млађи од 30 година, 

вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација…

Влада Србије усвојила је закључак о утврђивању На-
ционалног акционог плана запошљавања за 2016. 
годину, а укупна планирана средства за спровођење 
мера активне политике запошљавања идуће године 

износиће 3,350 милијарди динара. Како је саопштила Влади-
на канцеларија за сарадњу са медијима, мере су превасходно 
усмерене на приватни сектор и подстицање запошљавања у 
мање развијеним подручјима, а приоритет ће имати млађи 
од 30 година, вишкови запослених, старији од 50 година, 
лица без квалификација, они који су већ дуго без посла, особе 
са инвалидитетом и Роми, наводи се у саопштењу.

Од укупног износа 550 милиона опредељено је за запо-
шљавање особа са инвалидитетом. Поређења ради, ового-
дишњим акционим планом у ту сврху је издвојено 500 ми-
лиона динара, а по речима министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александра Вулина, у првих 
осам месеци забележено повећање запошљавања особа са 
инвалидитетом за 39 одсто.

„Запослило се преко 2.000 особа са инвалидитетом које 
се налазе на евиденцији Националне службе за запошља-
вање, а 1.759 је прошло обуку уз подршку те службе”, рекао 
је Вулин новинарима приликом посете Дому за дневни бо-
равак особа ометених у развоју „Сунце“ у селу Водице код 
Прокупља. Он је додао да је ове године учињен искорак у 
погледу активних мера запошљавања, којима је предвиђено 
запошљавање више од 7.000 особа са инвалидитетом.

„До сада су одобрене 1.683 субвенције за запошљавање 
особа са инвалидитетом, а пријавило се више од 2.500 посло-
даваца“, рекао је Вулин и позвао послодавце да се пријављују, 
јер места има. 

„Уколико послодавци имају предрасуде, па се због тога 
не пријављују, са тим се мора борити цело друштво, јер нико 
не може бити дискриминисан у 21. веку због свог инвалиди-
тета“, поручио је министар. 

„Мерама је предвиђено да се у односу на осталу попу-
лацију издвоји 20 одсто више средстава за запошљавање 
особа са инвалидитетом, па је тако субвенција за самозапо-
шљавање ОСИ 200.000 динара, а код новог запошљавања од 
180.000 до 280.000 динара“, додао је Вулин.

У Дому „Сунце“ тренутно борави 17 корисника, а капа-
цитет би могао да буде проширен и до 60 корисника, па би 
овај дом могао да прерасте и у регионалну установу, речено 
је приликом обиласка. Министарство је издвојило 375.000 
динара за пластенике - један је подигнут, а други ће бити 
урађен. У њима деца и особе ометене у развоју кроз радну те-
рапију унапређују квалитет свог живота. Производи из плас-

теника користе се за припрему оброка корисника, а у склопу 
установе ради логопед са савременим логопедним сетом, а 
корисници израђују предмете народне радиности.

„Обрадовати децу са сметњама у развоју је више од рад-
ног задатка, то је част и задовољство“, рекао је Вулин и указао 
„да ова деца не смеју живети крај нас, она морају да живе са 
нама“. Министар се посебно захвалио локалној самоуправи и 
Топличком округу на подршци коју пружају „Сунцу“. 

Александар Вулин је додао да је Министарство рада ове 
године издвојило 319 милиона динара за удружења и пројек-
те сличне овом.

АКТУЕЛНО   Влада издваја 3,3 милијаде динара за запошљавање у 2016.

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ ПОНОВО У ФОКУСУ

 

Тактилна табла на Светосавском платоу
    Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања је на Годишњем конкурсу за унапређење поло-
жаја особа са инвалидитетом подржало пројекат Савеза 
слепих Србије „Доступност споменика културе слепим и 
слабовидим - израда тактилне мапе Храма Светог Саве“. 
Рељефно приказано здање на тактилној табли слепим и 
слабовидим особама даје слику о овој велелепној грађеви-
ни, наведено је у саопштењу. На табли су приказани и окол-
ни објекти на Светосавском платоу, а на Брајевом писму су 
исписане основне информације о њима. 
Циљ пројекта је подстицање свих друштвених актера да 
посвете већу пажњу приступачности културних спомени-
ка и верских објеката слепим и слабовидим особама које 
живе у Србији, али и слепим и слабовидим туристима који 
долазе у нашу земљу. 

У првих осам месеци забележено повећање 
запошљавања особа

са инвалидитетом за 39 одсто

Запослило се преко 2.000 особа са инвали-
дитетом с евиденције Националне службе 
за запошљавање, а 1.759 је прошло обуку уз 

подршку НСЗ
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У Скупштинској сали Градске општине Пантелеј потпи-
сан је уговор између ове општине, Националне службе 
за запошљавање и послодавца „Тусон фемили“ (Tuscan 
family), о спровођењу обуке на захтев послодавца. Ре-

ализацију уговора обележио је почетак обуке за 12 лица са 
територије општине Пантелеј. Послодавац „Тусон фемили“, 
иначе кооперант „Бенетона“, са свим лицима која успешно 
прођу двомесечну обуку потписаће уговор о раду. 

У настојању да институционално утиче на проблем неза-
послености, Градска општина Пантелеј усвојила је Акциони 
план запошљавања на свом подручју, са пратећим подсти-
цајним мерама за смањење незапослености, који реализује у 
сарадњи са филијалом Националне службе за запошљавање 
у Нишу.

„Пријатно сам се изненадила када су ме позвали са би-
роа и што ми се указала ова прилика да почнем да радим. 
Знате, незапослена сам веома дуго и већ сам у неким озбиљ-
ним годинама, тако да ми ово стварно много значи“, казала је 
Љиљана Константиновић из Ниша, која је после паузе од 
25 година поново добила посао.

На основу споразума потписаног између Општине Пан-
телеј и Националне службе за запошљавање, путем програ-
ма обуке за познатог послодавца укупно ће се упослити око 
50 лица.

„Много је људи који траже посао и обраћају се општини 
за помоћ. Програм обуке за познатог послодавца, који спро-
водимо у сарадњи са НСЗ, можда је један од најбољих модела 

за трајно решавање проблема за поједина лица“, истакао је 
овом приликом Срђан Савић, председник општине.

„Овакве мере активне политике запошљавања заиста 
дају добре резултате. Нишка филијала НСЗ из месеца у ме-
сец бележи константан пад у броју незапослених на нашој 
евиденцији, уз паралелни пораст запошљавања. Према по-
дацима РЗЗО, у поређењу са истим периодом прошле годи-
не имамо пораст запошљавања са евиденције НСЗ од готово 
50 одсто“, истакао је Бобан Матић, директор Филијале НСЗ 
Ниш.

АКТУЕЛНО   Обуком до смањења незапослености у општини Пантелеј

ПОСАО ПОСЛЕ 25 ГОДИНА
Послодавац „Тусон фемили“ ће са свим лицима која успешно прођу 

двомесечну обуку потписати уговор о раду. „Незапослена сам веома дуго и 
већ сам у неким озбиљним годинама, тако да ми ово стварно много значи“, 

каже Љиљана Константиновић

„Граве осигурање“ до краја године
запошљава још 70 људи

МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
„Граве“ (Grawe) ће до краја године запослити још 70 

људи у сопственој продајној мрежи, а конкурси ће периодич-
но бити расписивани до децембра. Према речима Драгане 
Марковић, из Одељења за маркетинг и односе с јавношћу 
„Граве осигурања“, више одељења у компанији учествује у 
обуци и развоју запослених. Развој каријере запослених за-
узима једнако важно место у плану пословања, без обзира 
на актуелна кретања у економски нестабилном окружењу, 
чак је у оквиру пословања стављен акценат на спровођење 
кадровске политике друштва, односно развој и мотивацију 
запослених.

„Будућим колегама планирамо да понудимо радни од-
нос у складу са законским прописима, посао у друштву са 
осигурањем које има углед и репутацију, могућност напре-
довања и могућност неограничене зараде”, истиче Кристоф 
Цетл, генерални директор „Граве осигурања“ а.д.о.

Крагујевац
ЦЕНТАР ЗА ОСИ И ЏОБ-КЛУБ  НА НОВОЈ АДРЕСИ

Филијала НСЗ у Крагујевцу обавештава кориснике 
да ће Центар за запошљавање особа са инвалидитетом 
(ОСИ), који је до сада био на адреси Светозара Марковића 
9 и Џоб-клуб, до сада смештен у Хали „Језеро“, од сада 
радити у згради Филијале Крагујевац НСЗ, Светозара 
Марковића 37.

Немачки произвођач грејача “ИГБ 
Аутомотив” не посустаје

СТАЛНИ РАСТ
ЗАПОСЛЕНИХ

Почели са 133 радника, данас имају 
десет пута више, а погон отвара 

врата за још 500 људи
Немачки произвођач грејача за ауто-индустрију 

„ИГБ Аутомотив“ (IGB Automotive) обележио је осам го-
дина успешног рада у Инђији. Погон који тренутно има 
1.400 радника и производи више од 16 милиона произ-
вода годишње, отвориће нових 500 радних места и тако 
достићи број од 2.000 запослених, што ће овог послода-
вца сврстати на листу страних инвеститора са највећим 
бројем радника у Срему.

Према речима Јозефа Хилмера, власника и гене-
ралног директора групације „IG Bauerhin“, све је почело 
веома скромно, 2007. године, са 133 радника и годишњом 
производњом од 100.000 грејача за седишта. За кратко 
време фирма је прерасла у највећи прозводни погон овог 
концерна.

Генерални менаџер Далибор Берић каже да уз 
стални раст запослених иде и већа продуктивност. Како 
је закључио Петар Филиповић, председник општине, 
успех компаније “ИГБ Аутомотив” успех је и за Инђију. 

В.Крстић
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Други овогодишњи сајам запошљавања у Моравичком округу одржан је протекле недеље у Горњем Милановцу. У 
просторијама Галерије Културног центра, 19 послодаваца са овог подручја тражило је 90 нових радника различитих 
профила. Прилику су добили: дипломирани хемијски технолози, електроинжењери, машински инжењери, као и ма-
шинбравари, вариоци, сарадници у осигурању, итд. Најпосећенији су били штандови компанија: „Таково“, „Металац“, 

„Типопластика“, „Звезда - Хелиос“, „Дак комерц“, „Фока“. 
Манифестацију је отворио Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац, који је истакао улогу и значај 

локалних самоуправа у смањењу незапослености и позвао све привреднике да се укључе у решавање овог проблема. 
Директор НСЗ Филијале Чачак Саша Обрадовић указао је да је сајам запошљавања шанса за послодавце да дођу до 

квалитетних кадрова, а за незапослена лица да дођу до одговарајућег посла. 
Општина Горњи Милановац је од 2011. године укључена у реализацију програма и мера Локалног акционог плана запо-

шљавања. Ове године је из свог буџета издвојила 10 милиона динара за реализацију пројеката јавних радова, стручне прак-
се, самозапошљавања и субвенционисања отварања нових радних места. Национална служба за запошљавање учествује у 
реализацији програма стручне праксе и самозапошљавања у општини Горњи Милановац са средствима у износу од око 2 
милиона динара. 

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Горњем Милановцу

НОВА ШАНСА ЗА ПОСАО
На сајму 19 послодаваца тражило 90 радника различитих профила

Печат у радној књижици обавезан је и у случају рада на одређено
време, повремених и привремених послова...

СТАЖ МОРА ДА УПИШЕ И ОМЛАДИНСКА
И за привремено радно ангажовање морају да се уплаћују доприноси,

налажу законски прописи. Обавезу избегава већина послодаваца

Сваки дан рада, код било ког послодавца, морао би да 
буде уписан у радну књижицу, без обзира да ли је 
радник запослен на привременим, повременим посло-
вима, на одређено или неодређено време. Тако кажу 

прописи, док је ситуација у пракси сасвим другачија, пишу 
„Вечерње новости“. Према мишљењу синдиката, највећи про-
блем је у агенцијама за запошљавање и омладинским задру-
гама, чијим власницима не пада на памет да пријаве оне које 
су радно ангажовали.

„Иако немамо званичне податке, претпоставке су да се 
у овој области у великој мери може очекивати непоштовање 
Закона о раду. Већина агенција ради на дивље и не уплаћује 
доприносе за ПИО и здравствено”, каже за „Вечерње новости“ 
Зоран Михајловић, потпредедник Савеза самосталних син-
диката Србије. 

За Марка П. је рад преко омладинске задруге једини 
начин да дође до новца да преживи. Не размишља много о 
томе да ли му се уплаћује стаж или не, с обзиром да га ан-
гажују углавном на по неколико дана, најдуже два месеца.

„Када је један колега питао газду за пријаву, он му је од-
говорио да му на памет не пада да неког пријављује за стал-
но, а ради 20 дана и после каже како хоће неки бољи посао. 
Његов став је да грађевинска фирма није библиотека. Да ли 
неко уписује стаж преко омладинске - не знам, мени до сада није уписан ни један једини дан”, прича Марко. 

Уколико радници желе да сазнају да ли је послодавац, у овом случају омладинска задруга, испунио своје законске оба-
везе према њима, то могу проверити у ПИО фонду. Листинг се добија на шалтеру, потпуно бесплатно, уз личну карту, а за 
додатна тумачења на располагању су службеници ПИО фонда.

Бреда Милић, из београдске омладинске задруге „Булевар“, тврди да они уплаћују све дажбине, у складу са законом, 
за све незапослене од 15 до 35 година који нису на школовању.

„Немамо евиденцију колико таквих особа има, зато што не постоји континуирани број, с обзиром да се ради о привреме-
ним и повременим пословима. Они немају право на плаћени годишњи одмор и боловање, али имају сва права као и остали 
запослени. Могу да оверавају здравствене књижице за себе и децу“, објашњава Милићева.

У Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање објашњавају да се само редовним уплатама доприноса може 
остварити стаж преко омладинске задруге, када се ради о привременим и повременим пословима.

Стаж по овом основу може се остварити почев од априла 2003. године, када је законом прописана обавеза уплате допри-
носа за рад преко омладинских задруга - кажу у ПИО. Осигураници који раде на овим пословима сматрају се осигураницима 
запосленима, док се омладинска задруга сматра послодавцем. Овај стаж се признаје само старијима од 26 година, као и 
млађима који су завршили школовање.

А. Дојчиловић
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Стопа незапосле-
ности у Јапану у 
јулу је износила 
3,3 одсто радно 

способног становништва, 
што је најнижи ниво за 
скоро 20 година, објавило 
је јапанско Министарство 
унутрашњих послова. Си-
туација на тржишту рада 
се и даље побољшава, 
пошто на сваких 100 кан-
дидата за посао долази 
121 понуда послодаваца, 
што се дешава први пут 
за више од 23 године, 
преноси швајцарски лист 
„24 сата“. Незапосленост 
мушкараца пала је на 3,5 

одсто, док је код жена по-
расла за 0,1 поен, на 3,2 
одсто.

Према званичној ста-
тистици, у јулу је у Јапану 
без посла било 2,2 ми-
лиона људи, док је број 
радно активних износио 
63,8 милиона. Поменуто 
министарство наводи да 
се земља суочава с нес-
ташицом неких кадрова, 
посебно у сектору угости-
тељства и трговине, због 
великог прилива туриста 
и путника који у Јапан 
долазе из пословних раз-
лога.

На излозима бројних 
продавница и локала ис-
такнути су огласи за по-
сао, што годинама није 
виђено у Токију. И грађе-
винска делатност у пот-
рази је за бројним радни-
цима, у склопу припрема 
Олимпијских игара у То-
кију, 2020. године.

Упркос повољним 
трендовима на тржишту 
рада, јапански потроша-
чи врло су опрезни када 
је реч о потрошњи, што 
представља велики хен-
дикеп са становишта ду-
готрајности привредног 
опоравка.

ГОРЕ - ДОЛЕ   Стопа незапослености у Јапану најнижа у последњих 20 година

ВИШЕ ПОНУДА НЕГО КАНДИДАТА
На сваких 100 кандидата за посао долази 121 понуда 

послодаваца. Јапан се суочава с несташицом кадрова, 
посебно у сектору угоститељства и трговине

Листа 400 најбогатијих Американаца

БИЛ ГЕЈТС
НЕПРИКОСНОВЕН
Суоснивач „Мајкрософта“ Бил Гејтс задржао је водећу 

позицију на листи 400 најбогатијих Американаца ма-
газина „Форбс“ за 2015. годину, са богатством од 76 
милијарди долара. Иако је Гејтсово богатство ове го-

дине смањено за пет милијарди долара у односу на прошлу 
годину, он и даље остаје најбогатији човек САД.

Други на листи, коју познати амерички пословни мага-
зин објављује већ 22 године, и ове године је инвеститор и из-
вршни директор компаније „Беркшир Хатавеј“ Ворен Бафет, 
са нето вредношћу имовине од 62 милијарде долара, што је 
пад у односу на прошлогодишњих 67 милијарди, пренео је 
АФП.

Трећа позиција, такође као и лане, припала је бившем 
извршном директору „Оракла“ Ларију Елисону, чије је бо-
гатство пало са 50 на 47,5 милијарди долара.

Међу десет најбогатијих људи у САД ове године су се 
нашла и тројица покретача бизниса у ИТ сектору. Оснивач 
„Амазона“ Џеф Безос попео се са 15. на четврто место, са бо-
гатством вредним 47 милијарди долара. Оснивач „Фејсбука“ 

Марк Закерберг је са 11. позиције у прошлој години стигао 
на седмо место, са процењеним богатством од 40,3 милијар-
де долара, док је Лари Пејџ, суоснивач „Гугла“, доспео са 
прошлогодишњег 13. на 10. место. Вредност његовог богат-
ства је 33,3 милијарде долара.

Пету и шесту позицију деле браћа Чарлс и Дејвид Кук, 
у чијем већинском власништву је „Кук индустрија“, а богат-
ство сваког од њих процењено је на 41 милијарду долара. На 
осмом месту је некадашњи градоначелник Њујорка Мајкл 
Блумберг, власник компаније „Блумберг“, са богатством од 
38,6 милијарди долара. Републикански председнички кан-
дидат Доналд Трамп нашао се на 121. месту, а вредност ње-
говог богатства процењена је на 10 милијарди долара.

Укупно богатство 400 најбогатијих Американаца по-
расло је у односу на прошлу годину са 2,29 на 2,34 би-
лиона долара, пренео је АФП. Просечно нето богатство 
400 највећих америчких богаташа порасло је са прошло-
годишњих 5,7 на 5,8 милијарди долара. Богатство од 1,7 
милијарди долара био је минимум неопходан да се дође 
на „Форбсову“ листу, док је прошле године граница била 
нешто нижа - 1,5 милијарди.

НЕМАЧКА

НЕОЧЕКИВАНИ РАСТ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

Незапосленост у Немачкој у септембру је неочеки-
вано порасла, што је сигнал да највећа европска прив-
реда није имуна на опасности повезане са успоравањем 
привредног раста тржишта у успону, јавља америчка 
агенција „Блумберг“. Упркос томе, стопа незапослености 
је остала на непромењених 6,4 одсто, што је најнижи 
ниво од уједињења Немачке.

Како наводи њујоршка агенција, Кина је прошлог 
месеца изненадила тржишта када је девалвирала соп-
ствену валуту зарад подизања успореног привредног 
раста. Успоравање у Кини и на другим тржиштима у 
развоју је велики изазов за пословни модел Немачке 
фокусиран на трговину, како оцењује „Блумберг“.
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У ЕУ се годишње изгуби више од 160 милијарди евра 
због ненаплаћеног пореза на додату вредност, што 
је губитак од 15,2 одсто, показао је извештај Европ-
ске комисије (ЕК). Најефикаснију наплату пореза има 

Финска, док највеће утаје има Румунија. Износ ненаплаћеног 
пореза у ЕУ није се променио од 2011. до 2013. У Србији, која 
није обухваћена извештајем, процењује се да сива економија 
износи близу трећине бруто домаћег производа. 

Анализе Фондације за развој економске науке (ФРЕН) 
указују да активности државе против сиве економије дају 
резултат од средине 2014., јер је наплата ПДВ-а у порасту, 
иако нема осетнијег опоравка привреде, а из Фискалног 
савета поручују да је потребна озбиљнија реорганизација 
служби да би се постигао већи резултат.

Када се гледа апсолутни износ ненаплаћеног пореза 
у ЕУ, половина је промакла властима у Великој Британији, 
Француској, Италији и Немачкој. Како преноси ЕурАктив, 
Француска је у међувремену драстично смањила ненаплаће-
ни порез, са 32 милијарде евра у 2013. на 14 милијарди 2014., 
пре свега захваљујући новом систему ПДВ-а у фармацеут-
ском сектору. 

Највећи узроци ненаплаћеног пореза су банкроти фир-
ми, статистичке грешке и утаје. 

Аутори друге студије, коју је ЕК објавила током лета, ут-
врдили су да такозвана „карусел превара“ односи између 45 
и 53 милијарде евра годишње. У карусел механизму проневе-
ре утајивач увози робу у земљу чланицу без пореза на додату 
вредност, а онда наплаћује ПДВ купцу, односно фирми у тој 
земљи. Купац, који не мора бити укључен у превару, односно 
свестан ње, потражује ПДВ који је наплатио продавац, а про-
давац нестаје без плаћања ПДВ-а. Ово је најраспрострање-
нија превара. 

Поједине земље су први пут пристале да дају детаљ-
није информације како би се проценио ниво превара. Девет 
земаља је пристало да сарађује са стручњацима ЕК у испи-
тивању како да се зауставе утаје - Аустрија, Бугарска, Чеш-
ка, Финска, Француска, Кипар, Словачка, Словенија и Велика 

Британија. У апсолутном износу, најизложенија карусел пре-
вари је Француска, са 12 милијарди евра, а следе Велика Бри-
танија и Италија са по осам милијарди евра годишње. 

Један од циљева студије је да се процени утицај могуће 
промене прописа ПДВ-а на европски бизнис, а закључак је 
да би се увођењем аутоматског плаћања ПДВ-а на куповине 
изван матичних земаља трошкови за фирме веома мало по-

већали, док би приход у земљама чланицама порастао за 40 
милијарди евра годишње. 

Од средине 2014. године, према анализи Фонда за развој 
економске науке, има позитивних сигнала да активности Ср-
бије на сузбијању сиве економије дају резултат у прикупље-
ном ПДВ-у. Тако се у прва четири месеца наставио тренд 
раста ПДВ-а успостављен у другој половини 2014. Према по-
дацима Министарства финансија, у првих седам месеци ове 
године ПДВ је порастао за 2,5 одсто, док је бруто домаћи про-
извод у првом кварталу пао за 1,8 одсто, а у друга три месеца 
био у плусу за 0,9 одсто. 

Фискални савет очекује да би услед борбе против сиве 
економије порески приходи могли ове године да буду за 45 
милијарди динара већи од плана. Позитиван тренд који се за 
сада бележи резултат је, пре свега, боље контроле у трговини 
дуванским производима. Када је реч о ПДВ-у, Фискални са-
вет прогнозира укупно 412 милијарди динара, што је око 12 
милијарди динара више од плана. 

У јулу је ступио на снагу нови Закон о инспекцијском 
надзору, који омогућава да се контролишу и нерегистровани 
објекти. У претходном закону то није било регулисано, што 
је представљало велику препреку за борбу против сиве еко-
номије. 

Министар економије Душан Вујовић најавио је у ав-
густу низ мера за појачање борбе против сиве економије, 
укључујући и увођење онлајн фискалних каса, како би се 
побољшала наплата пореза. Међутим, узроке пословања у 
сивој зони у Србији, како указују пословна удружења, треба 
потражити и у великом бирократском оптерећењу привреде 
и високим наметима на рад. 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   У ЕУ се годишње изгуби више од 160 милијарди евра због 
ненаплаћеног пореза на додату вредност

У КАРУСЕЛУ ПРЕВАРА ОД 45 ДО 53
МИЛИЈАРДЕ ЕВРА 

Најефикаснију наплату пореза има Финска, а највеће утаје Румунија, где чак 40 
одсто остаје ненаплаћено

 Проценат наплате
   Финска као најефикаснија у ЕУ не наплати 4 одсто поре-
за, а Румунија 41 одсто. Међу најефикаснијима, са уделом 
ненаплаћеног пореза испод 10 одсто, налазе се: Холандија 
- 4,2, Шведска - 4,3, Луксембург - 5,1, Словенија - 5,8, Пор-
тугалија 9 и Данска - 9,3 одсто. Са ненаплаћеним ПДВ-ом 
већим од 30 одсто су Словачка - 34,9, Грчка - 34 и Италија 
- 33,6 одсто. 

Извор: ЕурАктив и С.В.

Француска драстично смањила ненаплаће-
ни порез, са 32 милијарде евра у 2013. на 14 

милијарди 2014., пре свега захваљујући новом 
систему ПДВ-а у фармацеутском сектору
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
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

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


