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УВОДНИК

ШВАЈЦАРЦИ НЕ ВЕРУЈУ У БАЈКЕ
Истраживања показују да удео сиве економије у 

свакој земљи региона прелази 30 одсто. Многи би били 
срећни само да падне испод тог нивоа, оцењено је на 
Самиту министара финансија, гувернера и директо-
ра пореских управа одржаном у Бечићима. Нелегална 
трговина дуванским производима вредна је 400 мили-
она евра. Шверц кафе у Србији се интензивирао након 
2012. године и идентификовано је да чини 20-25 одсто 
тржишта, односно 5.000 тона. Добар део тржишта у ИТ 
исплаћује раднике „на црно“. О сваком трећем посиве-
лом динару у Србији - у нашој Теми броја. 

Због чега је на референдуму у Швајцарској одбијен 
предлог да сваки пунолетни грађанин треба да добије 
2.500 швајцарских франака месечно, без обзира да ли 
ради или не - у тексту Не желе да живе у бајкама.

Најава укидања једне смене у крагујевачком „Фија-
ту“ неће погодити само раднике и њихове породице, већ 
и буџет Крагујевца, будући да ће порез на зараде који 
град приходује од запослених у „Фијату“ бити мањи 
за 10 до 15 милиона динара месечно. Шире на страни 
Привреда.

На евиденцији НСЗ у Суботици крајем маја регис-
тровано је 15 одсто мање незапослених него у истом пе-
риоду прошле године. По подацима Републичког завода 
за статистику, стопа незапослености у Севернобачком 
округу износи 11,4 одсто, што је најнижа стопа међу 
свим посматраним регионима у Србији. О томе на стра-
ни Актуелно.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Александар Вулин изјавио је да се нада да 
ће се у план активних мера запошљавања за наредну 
годину увести деца без родитељског старања и деца па-
лих бораца, као категорија која има приоритет при запо-
шљавању, тиме што би послодавцима биле обезбеђене 
субвенције за њихово запошљавање. Да ли је око 7.000 
деце без родитељског старања ближе послу - на страни 
Лакше до посла.

Маја Војиновић је већ у 19. години постала обућар-
ка. Алат је први пут у рукама имала као девојчица, у 
време када је њен деда правио ципеле и папуче. Касније 
је занат учила од оца, који је говорио да све што је на-
прављено руком - може да се поправи, јер ако је обућа 
руком направљена, зашто на исти начин не би могла да 
се дотера. О њеном путу - у рубрици Мој пут. 

Пушачи у Србији у просеку троше 19 одсто прихода 
на цигарете, док у Босни и Херцеговини чак четвртина 
кућног буџета одлази на цигарете. У суседној Хрватској 
пушачи издвајају 16 одсто на цигарете, а у Словенији 11 
одсто. У региону, паклица је најјефтинија у Македонији, 
где кошта 0,8 евра, а у Србији 1,4 евра. У региону За-
падног Балкана, пореско оптерећење износи 52 евра на 
1.000 паклица у Србији, 86 евра у Хрватској, у Албанији 
рецимо 40, а у Словенији 106 евра. Детаљније - на страни 
Ми и Европа.

Препорука аналитичара велике мултинационалне 
банке Барклиз је да уместо у хрватске улажу у српске 
и мађарске хартије од вредности, пише „Јутарњи лист“, 
наводећи да је то цена коју Загреб плаћа због политичке 
нестабилности у земљи. О томе на страни Горе - Доле.

Колико често звоне телефони у Канцеларији за брзе 
одговоре при Министарству рада и да ли је на ту адресу 
стигло 36.000 питања, сазнаћете на страни Актуелно.
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ПРИВРЕДА   Најава укидања једне смене у крагујевачком „Фијату“

СМЕНА МАЊЕ БУЏЕТ ТАЊИ
Мањи број смена погодиће како раднике и њихове породице, тако и буџет града, 

будући да ће порез на зараде који град приходује од запослених у „Фијату“ бити мањи 
за 10 до 15 милиона динара месечно

Најава укидања једне смене у крагујевачком „Фијату“ била је очекивана, имајући у виду да нема довољно потражње 
за моделом ауомобила који се производи у тој фабрици, изјавио је градоначелник Радомир Николић. Он је новина-
рима рекао да ће то погодити раднике, њихове породице, али и буџет града, будући да ће порез на зараде који град 
приходује од запослених у „Фијату“ бити мањи за 10 до 15 милиона динара месечно.

Николић је рекао да је тај приход до сада износио око 40 милиона динара месечно.
„То је најгора вест за мене у последњих годину и по дана колико сам на месту градоначелника. Тако нешто смо и очекива-

ли, јер већ две године се говори о томе и запослени најбоље знају колико пауза су правили у пословању, када је искључивана 
по једна смена, када су по неколико дана били у некој врсти принудног одмора, јер није било довољно посла, зато што није 
било довољно продаје“, рекао је Николић након састанка са министарком Кори Удовички.

Он је указао да је тржиште такво да један модел који се прави у Крагујевцу има одређени пролаз, а када нема тражње за 
њим, престаје и потреба за производњом.

„Фијат одређује колико му је запослених неопходно да ради у производним погонима“, рекао је Николић.
Компанија „Фијат Крајслер Србија“ из Крагујевца саопштила је у уторак да ће пребацити производњу из три у две смене, 

а да се у сарадњи са синдикатима ради и на смањењу радне снаге кроз добровољне одласке запослених.
У сарадњи са синдикатима, како се додаје, компанија ради на добровољним одласцима, који би се одмах реализовали, 

све у циљу минимизирања социјалног утицаја на запослене.

РЕКЛИ СУ     Душан Вујовић Вишак запослених
у Железницама Србије

ВЕЛИКЕ ШАНСЕ ЗА ВЕЋЕ 
ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ ИДЕ 2.500 ДО 3.000 ЉУДИ

Министар финансија Душан Вујовић оценио је да је 
шанса за повећање плата у јавном сектору и пензија од 1. 
јануара 2017. веома велика, да је након првих разговора 
са ММФ-ом било много добрих сигнала, али да повећање 
не би требало обећавати пре завршетка анализе, посебно 
због елемента ризика који би могли да утичу на до сада 
постигнут добар резултат.

Вујовић је рекао да је влада кренула у амбициозне за-
датке, али да ће бити у бољој позицији да прича о већим 
платама и пензијама за недељу дана, када и цифре буду 
познате. Према његовим речима, добра назнака је што се 
очекује већа стопа раста БДП-а, уместо 1,8 одсто очекује 
се 2,5 одсто за 2016, али је добар сигнал и што је дефицит 
буџета на крају маја износио свега 11 милијарди динара.

„То је све знатно боље него што смо планирали и већ 
је јасно да ћемо у фискалном делу остварити одличан ре-
зултат. Али, не треба обећавати док не будемо видели који 
елементи ризика ту постоје - структурне реформе и ризици 
из окружења“, објаснио је министар.

Број вишка запослених у Железницама Србије према 
систематизацији тог предузећа креће се између 2.500 и 
3.000 људи. Преговори са синдикатима су у току, а начелни 
рок који још није дефинитиван за завршетак посла треба-
ло би да буде до краја године, изјавила је потпредседница 
Владе и ресорна министарка Зорана Михајловић.

„Недељно имамо разговоре са синдикатима. Нико неће 
отићи док се не дефинише социјални програм и без дого-
вора нико неће напустити то предузеће, а модел који ус-
поставимо у Железницама користиће се и за друга јавна 
предузећа“, казала је Михајловићева у изјави новинарима 
у Влади Србије, након састанка са ММФ-ом.

Истакла је да се разговара са пет синдиката Железни-
ца, у вези са социјалним програмом, а да су у разговоре 
укључена и министарства за рад и финансије.

„Железнице ће бити модел како ће се исплаћивати от-
премнине. Још се разговара, нису донете одлуке када ће то 
бити, а предлози су да износ буде у висини онога што је 
предложено Законом о раду, плус 50 одсто“, рекла је Ми-
хајловићева и додала да има доста детаља око бенефици-
раног радног стажа.

СУБОТИЦА

НОВА ФАБРИКА 
„КОНТИНЕНТАЛА“

Немачка компанија „Континентал“ у Суботици је почела изградњу нове фабрике за израду делова за аутомо-
биле, у коју ће инвестирати 17 милиона евра. Фабрика ће бити завршена до краја 2018. године и простираће се на 
12.000 квадратних метара и запослиће 500 радника. „Континентал“ у Суботици послује од 2011. године и тренутно 
запошљава 600 радника у фабрици компоненти за аутомобилску и камионску индустрију.
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Од још једне реномиране светске компаније, групације 
„Менпауер“, иначе светског лидера у области привременог 
и сталног запошљавања, Србији стижу похвале. У истражи-
вању ове компаније квалитетна радна снага је адут Србије 

за привлачење инвестиција. Србија је међу водећим земљама по 
привлачењу страних инвестиција у Југоисточној Европи и веома је 
атрактивна између осталог и због доступности и квалитета радне 
снаге, за компаније које желе да користе бројне јединствене могућ-
ности за улагање, показало је истраживање групације „Менпауер“, 
како би помогли инвеститорима у процесу доношења одлука.

„Менпауер група Србија“ је спровела студију са циљем истра-
живања доступности радне снаге погодне за инвестиције. Резултати 
показују да Србија располаже квалитетном радном снагом, а истра-
живање указује да многи региони могу да обезбеде одрживе базе 
радне снаге која може да омогући и поспеши раст и развој бизниса. 

Са представништвима у преко 80 земаља света, „Менпауер“ је 
један од глобалних лидера у области привременог и сталног запошљавања. Ова групација је једина у тој делатности коју Етик 
институт проглашава за најетичнију компанију у свету већ шест година заредом, а високо је рангирана и на листи највећих 
америчких и светских компанија.

Број незапослених на евиденцији Националне службе 
за запошљавање у Суботици из месеца у месец већ 
више од годину дана се смањује. Суботичани прона-
лазе посао у привредној зони у Малом Бајмоку, где 

их ради више од пет хиљада, али и ван границе, у земљама 
Европске уније, захваљујући пасошима Хрватске и Мађарске. 

Социолози упозоравају да наша земља тако може остати 
без много младих и школованих, што би могло имати нега-
тивне последице.

На евиденцији Националне службе за запошљавање на 
крају маја регистровано је 15 одсто мање незапослених него 
у истом периоду прошле године. За то време, преко НСЗ је 
запослено готово две хиљаде људи, односно 10 одсто више 
него прошле године.

„Тренутни број незапослених лица у Севернобачком 
округу најмањи је у последњих неколико година и износи 
13.087 лица, док у самој Суботици износи 8.352“, каже Елви-
ра Сечи Ердман, портпарол Филијале Суботица Национал-
не службе за запошљавање.

Бројни Суботичани, као и становници других места са 
севера Војводине, захваљујући двојном држављанству, од-
носно пасошима Мађарске и Хрватске, запослење проналазе 
и у земљама Европске уније.

Међутим, званична статистика не бележи број исељених 
из овог дела Србије. Магистар социологије Бранислав Фи-
липовић истиче да нису битне бројке оних који су се зах-
ваљујући двојном држављанству иселили из земље, колико 
последице тог друштвеног процеса миграција, првенствено 
младих стручњака.

„Градови попут Суботице, Сомбора и неколико градова 
на северу Војводине, па и Војводина сама, остају без кључног 

потенцијала за привреду, економију, на крају крајева и поли-
тику, а то су млади, стручни, образовани људи који имају по-
тенцијал да мењају друштвени систем, да мењају друштвену 
структуру, да мењају, на крају крајева, друштвени статус“, 
каже Филиповић.

По подацима Републичког завода за статистику, стопа 
незапослености у Севернобачком округу износи 11,4 одсто и 
најнижа је међу свим посматраним регионима у Србији.

СРБИЈА ИМА КВАЛИТЕТНУ РАДНУ СНАГУ
Поред резултата који показују да Србија располаже квалитетном радном снагом, 

истраживање указује да многи региони могу да обезбеде одрживе базе радне снаге, 
које могу да омогуће и поспеше раст и развој бизниса

Крајем маја регистровано 15 одсто мање незапослених него у истом периоду 
прошле године. У привредној зони у Малом Бајмоку ради више од пет хиљада људи

АКТУЕЛНО   Истраживање „Менпауера“, једног од глобалних лидера у области 
привременог и сталног запошљавања

На евиденцији Националне службе за запошљавање у Суботици

РЕГИОН СА НАЈМАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ

По подацима Републичког завода за статистику, 
стопа незапослености у Севернобачком округу 

износи 11,4 одсто и најнижа је међу свим
посматраним регионима у Србији
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На 23. сајму 40 послодаваца исказало потребу за више од 200 радника

Национална служба за запошљавање - Филијала Кру-
шевац организовала је сајам запошљавања у круше-
вачкој Хали спортова. На 23. сајму 40 послодаваца 
исказало је потребу за више од 200 радника.

„Видите да имамо врло озбиљних послодаваца са којима 
већ годинама радимо. Није у питању само територија Кру-
шевца, позвали смо послодавце са подручја целог округа 
да дођу и због тога имамо већи број учесника него што смо 
очекивали, али и већи број радних места која се отварају“, 
рекао је Предраг Марковић, директор Филијале Крушевац 
НСЗ.

Већи прилив незапослених десио се у прва три месеца 
ове године, због отварања стечајних поступака у неколико 
крушевачких предузећа, тако да је  укупан број незапос-
лених био 29.200 на територији округа, док данас има око 
28.150 незапослених лица. У Крушевцу 15.600.

Једно од 40 предузећа која су учествовала на сајму у 
Крушевцу било је и предузеће „Власинац Игда“, које је иска-
зало потребу за запошљавањем 10 нових радника.

„У питању су образовни профили зидар и тесар, пет рад-
ника на месту зидара и пет на месту тесара. Могу да кажем 

да је ове године много веће интересовање него претходне го-
дине“, кажу у овом предузећу.

Најтраженија занимања на сајму била су из машинске и 
месарске струке, затим комерцијалисти и фризери, шивачи, 
али и дипломирани економисти. 

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у крушевачкој Хали спортова

Просечна месечна расположива 
средства српског домаћинства

Један од циљева новог Закона о 
општем управном поступку је 

смањење папирологијеПРИХОДИ 59.000 - РАСХОДИ 
60.626 ДИНАРА „ФАЛИ ТИ ЈЕДАН ПАПИР“ 

СВЕ БЛИЖИ ИСТОРИЈИ

СВЕ ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ

Просечна месечна расположива средства по домаћин-
ству у Србији износила су 59.182 динара у првом кварталу 
2016. године, док су расходи у просеку били 60.626 дина-
ра, саопштио је Републички завод за статистику. Према 
саопштењу РЗС-а, просечни приходи домаћинстава су у 
посматраном периоду номинално били виши за 1,6 одсто, 
а расходи за 1,9 процената у односу на четврти квартал 
2015.

У поређењу са истим лањским тромесечјем, домаћин-
ства су имала на располагању номинално за 0,6 одсто 
више средстава, док су им издаци порасли за 0,5 одсто.

Највећи удео у расположивим средствима у првом 
кварталу имали су приходи из редовног радног односа - 
49,3 одсто, затим пензије (29,5 одсто), натурална потро-
шња (4,3) и приходи од пољопривреде, лова и риболова 
(4,1 проценат).

Остала примања су учествовала у укупним прихо-
дима домаћинстава са 3,6 одсто, примања од социјалног 
осигурања 3,5, приходи ван редовног радног односа са 2,2 
одсто, док су 3,5 процената чинили приходи из осталих 
извора.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава у 
посматраном тромесечју имали су издаци за храну и без-
алкохолна пића - 34,6 процената и за становање, воду, 
електричну енергију, гас и остала горива - 17,3 одсто. Сле-
де издаци за транспорт, са уделом од 9,4 одсто, за остале 
личне предмете и услуге (5,8 одсто), одећу и обућу (5,5), ко-
муникације (5,2), опрему за стан и текуће одржавање (4,5), 
за здравље (4,4), алкохолна пића и дуван (4,3), рекреацију 
и културу (4,2), а трошкови за остале групе личне потро-
шње чинили су 4,8 одсто укупних расхода. Анкетом Ре-
публичког завода за статистику било је обихваћено 1.629 
домаћинстава, наводи се у саопштењу.

Потпредседница Владе и министарка државне упра-
ве и локалне самоуправе Кори Удовички обишла је Уп-
раву Града Крагујевца како би се упознала са тиме како 
тече размена података из службених евиденција и том 
приликом поручила да је задовољна начином на који се 
прописи примењују.

„Један од циљева примене првих прописа новог Зако-
на о општем управном поступку је да смање папирогију 
и да онај чувени ‚Фали ти један папир‘ пошаљемо у исто-
рију“, рекла је Удовички након обиласка управе и разгово-
ра са градоначелником Крагујевца и сарадницима.

„Управа не сме да тера грађане да доносе докумен-
та које управа међусобно треба да размењује, проверава 
и нађе начин да уради за грађане. Битне чињенице стоје 
у личној карти и поред личне карте не би требало више 
никада тражити уверење да се неко родио, да је државља-
нин, његово пребивалиште“, рекла је Удовички.
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Сива економија знатно умањује приходе у буџету држа-
ва региона Западног Балкана, због чега је важно води-
ти одлучну борбу против црног тржишта, оцењено је 
на панелу директора пореских управа региона на Са-

миту министара финансија, гувернера и директора пореских 
управа, одржаном почетком јуна у Бечићима.

Директор корпоративних послова и комуникација ЈТИ 
(Japan Tobacco International) за Западни Балкан Горан Пекез 
указао је да је процена о утицају на пореске приходе на реги-
оналном нивоу нелегалне трговине дуванским производима 
400 милиона евра.

„Шверц дувана готово је исти играч на тржишту као ЈТИ 
који буџету приходује са 460 милиона евра“, нагласио је Пе-
кез. Према његовим речима, Србија је успела да поврати око 
осам одсто тржишне величине промета цигарета. Повећала 
је порески приход за шест одсто, што је, како додаје, солидан 
резултат, који сведочи како се може донети додатни приход.

Такође, добар пример је и Хрватска, која се репресивним 
мерама бори против шверца цигарета, што је довело до већих 
прихода у буџету. Пекез сматра да су пореска полиција и уп-
рава полиције два кључна органа који треба да се ухвате у 
коштац са шверцом дувана. Указао је да дуван који доспева 
на нелегално тржиште потиче унутар граница тих тржишта, 
те је потребна сарадња са полицијом под вођством Пореске 
управе.

„Без оштрих и брзих судских санкција порески органи 
неће моћи да обаве свој посао квалитетно“, упозорио је Пекез.

Генерални директор „Straus s Adriatic“ Синиша Дани-
чић указао је на проблем шверца кафе у Србији, додајући да 

он готово не постоји у другим земљама региона. Према по-
дацима које је ова компанија прикупила, шверц кафе се ин-
тензивирао након 2012. године и идентификовано је да чини 
20-25 одсто тржишта, односно 5.000 тона, што је четвртина 
тржишта. Истовремено, како констатује, пад легалног увоза 
сирове кафе расте, пошто се легални увоз кафе прелио у сиву 
економију, те је штета по Србију око милијарду динара.

„Највећи део шверца се одвија кроз сирову кафу. Сав 
шверц иде преко границе, долази у луку Бар, где се преко 
Косова, нелегалним путевима, уноси у Србију. То је озбиљан 
ударац на нас као индустрију која послује у легалним токо-
вима и запошљава велики број људи“, упозорио је Даничић.

Извршни директор „Fintch, Comtrade Digital Services“ Ха-
рис Чечо указао је на нелојалну конкуренцију на тржишту 
рада. Добар део тржишта ИТ исплаћује раднике „на црно“, по-
жалио се Чечо, додајући да сваки радник који одлази у фир-
му која не плаћа порезе представља штету по државу, као и 
компанију из које је отишао, а која је у њега улагала. Указао 
је да сива економија чини између 20 до 30 одсто тржишта 
у региону. Према његовим речима, савремене технологије 
могу бити алат за индиректну превенцију сиве економије 
кроз електронско надзирање.

Миомир Мугоша, директор Пореске управе Црне Горе, 
навео је да је врло брзо  припремљена реорганизација По-
реске управе. Томе је допринело и што је у децембру прошле 
године 14 дана трајала експертска мисија ММФ-а, која је по-
казала да је половина система добила најнижу оцену. Све-
обухватна реформа је почела пре неколико месеци, резулта-
ти су већ видљиви, наплата повећана, али и даље недостаје 
кадрова да се спроведе до краја.

„Реформа се ради у сложеним условима. Циљеви су нам 
амбициозни, а покушавамо да наплатимо и пореске дугове 
који су стари годинама“, навео је Мугоша и поручио да нема 

ТЕМА БРОЈА   Сива економија знатно умањује приходе у буџету држава региона

Сваки радник који одлази у фирму која не плаћа 
порезе представља штету по државу,

као и компанију из које је отишао

„Мислим да имамо исти профил обвезника. 
Код нас нико неће сам да дође да пријави порезе, 
морате поћи да видите сами“, сматра Миомир 

Мугоша, директор Пореске управе Црне Горе

СВАКИ ТРЕЋИ ДИНАР ПОСИВЕО 
Истраживања показују да удео сиве економије у земљама региона прелази 30 одсто, 

а многи би били срећни само да падне испод тог нивоа. Добар део тржишта ИТ 
исплаћује раднике „на црно“. Нелегална трговина дуванским производима вредна 

400 милиона евра
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фискалне стабилности и фискалне консолидације без ефи-
касне пореске управе, да то важи за све у региону и закључио 
да је свеобухватна реформа тиме још већи изазов.

„Мислим да имамо исти профил обвезника. Код нас нико 
неће сам да дође да пријави порезе, морате поћи да видите“, 
рекао је Мугоша.

Директори пореских управа навели су на панелу да ис-
траживања показују да удео сиве економије махом у свакој 
земљи прелази 30 одсто, а многи би били срећни само да 

падне испод тог нивоа. У том послу, како су рекли, пореске 
управе појединачних земаља одлично сарађују, што је и нео-
пходно како би наплата пореза била боља.

Директорка Пореске управе Републике Српске Зора Ви-
довић изјавила је, говорећи о сивој економији, да је сарадња 
порезника у региону добра, али да је порески морал на овим 
просторима на ниском нивоу, те га је потребно подизати.

„Ако је данас требало да плати порез, већ сутра мора да 
добије опомену да то није урадио. Ако дођемо на тај ниво, 
нећемо ни имати великих дужника“, констатовала је Видо-
вићева и нагласила да су у том ентитету прописима проши-

рена овлашћења инспектора, како би могли да контролишу 
непријављене раднике и нерегистроване делатности. До сада 
инспекција није била у прилици да то сагледа и спречи, а 
порезници су имали бројне надлежности.

„Нисмо ишли на ригорозне мере, да дужницима узима-
мо имовину, него нам је циљ да их уведемо у систем и да 
плате порез“, казала је Видовићева, додајући да мора да се 
прекине пракса да се приватници који дугују порез измакну 
и отворе другу фирму.

Директор Управе за јавне приходе Македоније Кирил 
Миноски рекао је да Македонија, слично као и Црна Гора, 
жели да користи међународна искуства.

„Имамо сарадњу са међународним институцијама, са 
ММФ-ом пре свега, користимо искуства релевантних држа-
ва, а и овакви скупови су за нас интересантни са тог аспекта“, 
рекао је Миноски, додајући да се македонска пореска управа 
ослонила на стратегију која обухвата борбу против сиве еко-
номије и управљање дуговима.

Директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Миро 
Џакула рекао је да је та институција задовољна наплатом 
прихода, навео да има побољшања, а како је приметио, са-
мим тим што управе региона размењују информације, ниво 
сиве економије пада.

Заменик директора Пореске управе Албаније Флобенс 
Диљавери рекао је да је изазов промена психологије порес-
ког обвезника, а обавеза плаћања пореза заправо учешће у 
развоју земље.

„Само тада ценим да смо успели да одрадимо већи део 
посла“, рекао је Диљавери, прецизирајући да је циљ и да оби-
чан грађанин сарађује.

Пад легалног увоза сирове кафе расте, пошто се 
прелио у сиву економију, те је штета по Србију 

око милијарду динара

Шверц кафе у Србији се интензивирао након 2012. 
године и идентификовано је да чини 20-25 одсто 

тржишта, односно 5.000 тона, што је
четвртина тржишта

Весна Пауновић

      Масовно боловање у Пореској управи ЦГ
   Први порезник Црне Горе Миомир Мугоша рекао је да по 
доласку на функцију није затекао више од 30 одсто запос-
лених, јер су били на боловању, што је био озбиљан знак да 
се што пре мора кренути у реорганизацију те институције.
Говорећи о необичном случају масовног боловања, Муго-
ша је на Самиту НИН фокуса у Бечићима рекао да је било 
градова попут Никшића, где је више од 40 одсто радника 
из неког разлога отворило боловање, а у Будви 30 одсто.
Одмах по том открићу контактирао је министра здравља 
да види од чега су болесни службеници Пореске управе. 
Они су махом наводили, како је Мугоша иронично приме-
тио, модерне болести - стрес, психичке поремећаје, болове 
у леђима и коленима...
   Епилог приче је да је против 10 лекара покренут дисци-
плински поступак због издавања уверења о боловању на 
„добар дан“.
   Први порезник Црне Горе наводи да је ангажована не-
мачка агенија „Декра“ да уради анализу зашто су радници 
толико немотивисани и незаинтересовани.
„А како и не би били! Раде за око 450 евра, а виде да коле-
га на боловању шаље поздраве на друштвеним мрежама и 
прима 10 одсто мању плату него ови који су на послу“, рекао 
је Мугоша.
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Министар за рад, за-
пошљавање, борач-
ка и социјална пи-
тања Александар 

Вулин изјавио је да се нада 
да ће се у план активних мера 
запошљавања за наредну го-
дину увести деца без роди-
тељског старања и деца палих 
бораца, као категорија која 
има приоритет при запошља-
вању, тиме што би се послода-
вцима обезбедиле субвенције 
за њихово запошљавање.

Вулин је у Центру за по-
родични смешај и усвојење у 
Ћуприји присуствовао едука-
тивној радионици „Буди свој“, 
намењеној младима без роди-
тељског старања, узраста од 
15 до 25 година, у циљу при-
преме за успешан излаз из система со-
цијалне заштите. Радионици је прису-
ствовало и двадесетак младих из шест 
градова Поморавског округа.

Вулин је казао да деца без роди-
тељског старања заслужују да им се 
понуди посао у складу са њиховим об-
разовањем.

„Хоћемо да тој деци дамо шансу 
да им се понуди посао у складу са њи-

ховим образовањем. Трудимо се да тај 
корак осамостаљивања уз помоћ дона-
тора буде лакши и сигурнији, јер ова 
деца немају коме да се обрате након 
што напусте хранитељске породице“, 
рекао је Вулин.

Он је додао да у Србији има око 
7.000 деце без родитељског старања, 
а да је више од 6.000 у хранитељским 
породицама, док је око 800 у институ-
цијама.

„Скоро 1.000 је узраста од 18 до 27 
година, дакле у добу када се размишља 
о напуштању система социјалне зашти-
те и проналажењу посла“, казао је 
Вулин и додао да ти млади људи треба 
да уче, јер само три одсто деце без ро-
дитељског старања упише факултете.

Вулин је казао да је у систему и 
времену у којем живимо образовање 
неопходно и да без виших степена 
знања нема успеха.

„Ми смо ту да помогнемо, да нађе-
мо стипендију и некога ко ће помоћи“, 
казао је Вулин.

Радионици је присуствовао и пред-
седник Скупштине општине Ћуприја 
Бранимир Тазић, који је истакао да 
општина подржава пројекат и настоји 
да све привредне субјекте и компаније 
обавести о значају запошљавања омла-
дине, како би се повећала могућност 
њиховог осамостаљивања.

Децу која су присуствовала ради-
оници представница Војвођанске банке 
Зорица Џида обрадовала је вешћу да 
ће њих десеторо бесплатно летовати у 
Игалу, док је повереник манастира Хи-
ландар Милош Стојковић саопштио 
да ће манастир обезбедити боравак за 
још десеторо деце у кампу на Златибо-
ру, где ће овог лета боравити око 500 
деце из Србије и са Косова и Метохије.

Центар за породични смештај и ус-
војење у Ћуприји, који је основан 2011. 
године, пружа стручну помоћ храни-
тељским породицама и усвојитељима. 
Покрива три округа, Поморавски, Ти-
мочки и Браничевски, где је око 500 
деце смештено у 300 хранитељских 
породица.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   У Србији око 7.000 деце без родитељског старања 

У план активних мера запошљавања за наредну годину увести и децу без 
родитељског старања и децу палих бораца, као категорију која има приоритет 

при запошљавању, тиме што би се послодавцима обезбедиле субвенције за њихово 
запошљавање. Скоро 1.000 њих је узраста од 18 до 27 година

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ДЕЦЕ
БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

„Хоћемо да тој деци дамо шансу да им се понуди посао у складу са 
њиховим образовањем“, изјавио је Александар Вулин

Само три одсто деце без 
родитељског старања упише 

факултете

Више од 6.000 деце без
родитељског старања у

хранитељским породицама, 
док је око 800 у институцијама
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење 
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлу-
ке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запо-
шљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања 
у 2016. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања бр.401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума 
бр.1730-101-4/2016 од 30.05.2016. године о међусобном уређивању права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања за 2016. годину, закљученог између Националне службе за запошља-
вање - Филијала Пожаревац и Града Пожаревца, а у складу са Локалним 
акционим планом за запошљавање града Пожаревца за 2016. годину, 
бр.01-06-264/11 од 24.12.2015. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба - Филијала Пожревац), у сарадњи са Градом Пожаревац, а складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локалним 
акционим планом града Пожаревца за 2016. годину, у циљу радног ангажо-
вања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених 
у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запосле-
них са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба - Филијала Пожаревац, по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање града Пожаревца, на основу јавног кон-
курса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу 
са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за свако лице укључено у јавни рад.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку 
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац 
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 

Национална служба - Филијала Пожаревац у сарадњи са Локалним савeтом 
за запошљавање града Пожаревца задржава право да процењује оправда-
ност потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са 
инвалидитетом имају:
•органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре.
Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији Пожа-
ревца и Костолца могу остварити подносиоци захтева који имају регистро-
вану делатност или огранак на територији Пожаревца и Костолца и који 
укључују незапослена лица евидентирана у Националној служби у Пожа-
ревцу и у Испостави Костолац.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.
Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национал-
ној служби - Филијали Пожаревац, односно Испостави Костолац, непосред-
но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Нацио-
налној служби - Филијала Пожаревац, Испостави Костолац или преузети на 
сајту www.nsz.gov.rs.

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља 
следећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је 
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или 
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе - 
Филијала Пожаревац, као и биографију инструктора/предавача. 
Национална служба - Филијала Пожаревац задржава право да тражи и 
друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучи-
вања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалиди-
тетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне 
службе - Филијала Пожаревац, у року до 30 дана од дана истека јавног кон-
курса, а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање 
града Пожаревца.

Национална служба - Филијала Пожаревац задржава право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/
или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца 
- извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансира-
но спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, 
у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну Филијалу 
Пожаревац.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли у седишту Филијале Пожаревац, 
Испостави Костолац и на огласној табли града Пожаревца.   

Јавни позиви
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Јавни позиви

Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одо-
бравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом, 
на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор Филија-
ле Пожаревац, по овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, по претходно при-
бављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање града Пожаревца.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидите-
том, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор 
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора. 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закљу-
чен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била 
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе 
са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време 
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне 
службе -Филијала Пожаревац и града Пожаревца за период 2012-2015. 
године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-
2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба - Филијала Пожаревац ће проверавати увидом у своју  евиденцију.     

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

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом закљу-
чи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима 
са евиденције незапослених. 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом. 
Директор Филијале Пожаревац, градоначелник града Пожаревца и посло-
давац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, 
којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 
Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор Филијале Пожаревац 
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег 
он овласти, градоначелник града Пожаревца и послодавац, у року до 30 
дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада 
за особе са инвалидитетом. Сви уговори морају бити закључени у току 
календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спро-
вођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања 
јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним сред-
ствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

Национална служба за запошљавање
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У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања јавног рада и једна блако трасирана меница са једним жиран-
том и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна блако соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, приватни извршитељ и сл.). 
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, однос-
но локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних преду-
зећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образо-
вања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове нак-
наде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у скла-
ду са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке 
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби - Филијали Пожаревац омогући контролу реализа-
ције уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спро-
вођења јавног рада;
• обавести Националну службу - Филијалу Пожаревац о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби - Филија-
ла Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104, 012/538-102, 
на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs, као и на огласним таблама 
Националне службе - Филијале Пожаревац, Испоставе Костолац и града 
Пожаревца.

Јавни конкурс је отворен од 15.06.2016. до 29.06.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење 
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15),Одлу-
ке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запо-
шљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 
2016. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања бр. 401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума бр. 
1730-101-3/2016 од 20.05.2016. године о међусобном уређивању права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2016. годину закљученог између Националне службе за запошљавање - 
Филијала Пожаревац и Општине Жагубица, а у складу са Локалним акцио-
ним планом запошљавања општине Жагубица за 2016. годину бр. II-01-
112-213-1/16 од 18.02.2016. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ЖАГУБИЦА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба - Филијала Пожревац), у сарадњи са Општином Жагубица, а складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локал-
ним акционим планом општине Жагубица за 2016. годину, у циљу радног 
ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и неза-
послених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних спо-
собности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног 
интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови 
запослених са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Нацио-
нална служба - Филијала Пожаревац, по прибављеном мишљењу Локал-
ног савета за запошљавање општине Жагубица, на основу јавног конкурса. 
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са рас-
положивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за свако лице укључено у јавни рад.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
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• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку 
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац 
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 
Национална служба - Филијала Пожаревац у сарадњи са Локалним савeтом 
за запошљавање општине Жагубица задржава право да процењује оправ-
даност потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са 
инвалидитетом имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре.
Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији општи-
не Жагубица могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану 
делатност или огранак на територији општине Жагубица и који укључују 
незапослена лица евидентирана у Националној служби - Филијала Пожа-
ревац - Испостава Жагубица.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;

• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национал-
ној служби - Филијали Пожаревац, Испостава Жагубица, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној 
служби - Филијала Пожаревац, Испостава Жагубица или преузети на сајту 
www.nsz.gov.rs.
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа 
документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је 
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или 
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе - 
Филијала Пожаревац, као и биографију инструктора/предавача. 
Национална служба - Филијала Пожаревац задржава право да тражи и 
друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучи-
вања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
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не документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне 
службе - Филијала Пожаревац, у року до 30 дана од дана истека јавног кон-
курса, а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање 
општине Жагубица.
Национална служба - Филијала Пожаревац задржава право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/
или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца 
- извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансира-
но спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, 
у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну Филијалу 
Пожаревац.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли Националне службе - Филијала 
Пожаревац, Испостава Жагубица и на огласној табли општине Жагубица.   
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалиди-
тетом, на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор 
Филијале Пожаревац, по овлашћењу директора Националне службе или 
други запослени којег овласти директор Националне службе, по претходно 
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Жагу-
бица.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидите-
том, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор 
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора. 
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закљу-
чен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била 
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе 
са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време 
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне 
службе - Филијала Пожаревац и Општине Жагубица за период 2012-2015. 
године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-
2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба - Филијала Пожаревац ће проверавати увидом у своју евиденцију.
     
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је 
директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, 
која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. 
На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће 
критеријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује 
кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој подручја и др. 
  

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закљу-
чи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима 
са евиденције незапослених. 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом. 
Директор Филијале Пожаревац, председник општине Жагубица и посло-
давац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, 
којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 

Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор Филијале Пожаревац 
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег он 
овласти, председник општине Жагубица и послодавац, у року до 30 дана 
од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног 
рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе 
са инвалидитетом.

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је 
донета одлука.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спро-
вођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања 
јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним сред-
ствима за трошкове спровођења јавног рада;

• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним жиран-
том и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, приватни извршитељ и сл.). 
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, однос-
но локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних преду-
зећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образо-
вања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове нак-
наде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у скла-
ду са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке 
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
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• Националној служби - Филијали Пожаревац омогући контролу реализа-
ције уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спро-
вођења јавног рада;
• обавести Националну службу - Филијалу Пожаревац о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби - Филија-
ла Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104, 012/538-102, 
на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs, као и на огласним таблама 
Националне службе - Филијала Пожаревац - Испостава Жагубица и Општи-
не Жагубица.
Јавни конкурс је отворен од 16.06.2016. до 30.06.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење 
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлу-
ке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запо-
шљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 
2016. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања бр. 401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума бр. 
1730-101-5/2016 од 23.05.2016. године о међусобном уређивању права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2016. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање 
- Филијала Пожаревац и Општине Голубац, а у складу са Локалним акцио-
ним планом за запошљавање општине Голубац за 2016. годину бр. 101-1 
од 24.02.2016. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ГОЛУБАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба - Филијала Пожревац), у сарадњи са Општином Голубац, а складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локалним 
акционим планом општине Голубац за 2016. годину, у циљу радног ангажо-
вања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених 
у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запосле-
них са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба - Филијала Пожаревац, по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање општине Голубац, на основу јавног кон-
курса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу 
са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за свако лице укључено у јавни рад.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 

18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку 
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац 
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 

Национална служба - Филијала Пожаревац у сарадњи са Локалним савeтом 
за запошљавање општине Голубац задржава право да процењује оправда-
ност потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са 
инвалидитетом имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре.

Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији општи-
не Голубац могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану 
делатност или огранак на територији општине Голубац и који укључују 
незапослена лица евидентирана у Националној служби - Филијала Пожа-
ревац - Испостава  Голубац. 

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - 
извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национал-
ној служби - Филијали Пожаревац - Испостава Голубац, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној 
служби - Филијала Пожаревац, Испостави Голубац или преузети на сајту 
www.nsz.gov.rs.

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља 
следећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је 
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или 
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе - 
Филијала Пожаревац, као и биографију инструктора/предавача. 
Национална служба - Филијала Пожаревац задржава право да тражи и 
друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучи-
вања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне 
службе - Филијала Пожаревац, у року до 30 дана од дана истека јавног кон-
курса, а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање 
општине Голубац.
Национална служба - Филијала Пожаревац задржава право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/
или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца 
- извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансира-
но спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, 
у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну Филијалу 
Пожаревац.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли  Националне службе - Филијала 
Пожаревац - Испостава Голубац и на огласној табли општине Голубац.   
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, 
на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор Филија-
ле Пожаревац, по овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, по претходно при-
бављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Голубац.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидите-
том, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор 
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора. 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закљу-
чен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била 
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе 
са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време 
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне 
службе -Филијала Пожаревац и Општине Голубац за период 2012-2015. 
године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-
2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба - Филијала Пожаревац ће проверавати увидом у своју евиденцију.     
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је 
директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, 
која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. 
На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће 
критеријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује 
кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој подручја и др.   

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закљу-
чи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима 
са евиденције незапослених. Датум ангажовања лица са којим је закључен 
уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума 
закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана 
доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова 
и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе 
са инвалидитетом. 

Директор Филијале Пожаревац, председник општине Голубац и посло-
давац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, 
којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 
Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор Филијале Пожаревац 
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег 
он овласти, председник општине Голубац и послодавац, у року до 30 дана 
од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног 
рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе 
са инвалидитетом.
Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је 
донета одлука.

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

У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним жиран-
том и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, приватни извршитељ и сл.). 

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјал-
но осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, 
односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних пре-
дузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.

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

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образо-
вања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у скла-
ду са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;

• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке 
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби - Филијали Пожаревац омогући контролу реализа-
ције уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спро-
вођења јавног рада;
• обавести Националну службу - Филијалу Пожаревац о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити Националној служби - Филија-
ла Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104, 012/538-102, 
на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs, као и на огласним таблама 
Националне службе - Филијала Пожаревац - Испостава Голубац и Општине 
Голубац.
Јавни конкурс је отворен од 16.06.2016. до 26.06.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење 
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлу-
ке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запо-
шљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 
2016. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања бр. 401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума бр. 
1730-101-2/2016 од 24.05.2016. године о међусобном уређивању права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2016. годину закљученог између Националне службе за запошљавање 
- Филијала Пожаревац и Општине Кучево, а у складу са Локалним акцио-
ним планом за запошљавање општине  Kучево за 2016. годину бр. I-06-1-
211/2015 од 18.12.2015. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА КУЧЕВО

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба - Филијала Пожревац), у сарадњи са Општином Кучево, а складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локалним 
акционим планом општине Кучево за 2016. годину, у циљу радног ангажо-
вања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених 
у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запосле-
них са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба - Филијала Пожаревац, по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање општине Кучево, на основу јавног кон-
курса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу 
са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них 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.
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III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку 
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац 
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 
Национална служба - Филијала Пожаревац у сарадњи са Локалним савeтом 
за запошљавање општине Кучево задржава право да процењује оправда-
ност потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар к 
ји води Агенција за привредне регистре.
Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији општи-
не Кучево могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану 
делатност или огранак на територији општине Кучево и који укључују неза-
послена лица евидентирана у Националној служби - Филијала Пожаревац 
- Испостава  Кучево. 
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Нацио-
налној служби - Филијали Пожаревац, Испостава Кучево, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној 
служби - Филијала Пожаревац, Испостава Кучево или преузети на сајту 
www.nsz.gov.rs.

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља 
следећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је 
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или 
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програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе - 
Филијала Пожаревац, као и биографију инструктора/предавача. 
Национална служба - Филијала Пожаревац задржава право да тражи и 
друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучи-
вања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада од стране Национал-
не службе - Филијала Пожаревац, у року до 30 дана од дана истека јавног 
конкурса, а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошља-
вање општине Кучево.

Национална служба - Филијала Пожаревац задржава право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/
или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца 
- извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансира-
но спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, 
у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну Филијалу 
Пожаревац.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли Националне службе - Филијала 
Пожаревац - Испостава Кучево и на огласној табли општине Кучево.   
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом, на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор 
Филијале Пожаревац, по овлашћењу директора Националне службе или 
други запослени којег овласти директор Националне службе, по претходно 
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Куче-
во.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидите-
том, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор 
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора. 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/
закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која 
су била укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући 
и особе са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено 
време одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Нацио-
налне службе -Филијала Пожаревац и Општине Кучево за период 2012-
2015. године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-
2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба - Филијала Пожаревац ће проверавати увидом у своју  евиденцију.     
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је 
директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, 
која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. 
На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће 
критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује 
кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој подручја и др. 
  

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом закљу-
чи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима 
са евиденције незапослених. 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом. 
Директор Филијале Пожаревац, председник општине Кучево и послодавац 
- извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада којим се 
ближе уређују међусобна права и обавезе. 
Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор Филијале Пожаревац 
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег 
он овласти, председник општине Кучево и послодавац, у року до 30 дана 
од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног 
рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе 
са инвалидитетом.

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је 
донета одлука.

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

У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним жиран-
том и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, приватни извршитељ и сл.). 

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјал-
но осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, 
односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних пре-
дузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образо-
вања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
•n редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
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• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у скла-
ду са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке 
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби-Филијали Пожаревац  омогући контролу реализа-
ције уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спро-
вођења јавног рада;
• обавести Националну службу-Филијалу Пожаревац  о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби - Филија-
ла Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104, 012/538-102, 
на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs, као и на огласним таблама 
Националне службе - Филијала Пожаревац - Испостава Кучево и Општине 
Кучево.
Јавни конкурс је отворен од 16.06.2016. до 30.06.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15) и чланa 4 
Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера 
или програма АПЗ између Општине Прибој и НСЗ Филијале Пријепоље за 
2016. годину, број 3507-101-6/2016 од 04.05.2016. године, a у складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ
СА ОПШТИНОМ ПРИБОЈ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. 
годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих неза-
послених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и 
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне 
радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Нацио-
нална служба у сарадњи са Општином Прибој, а на основу јавног конкурса. 
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са рас-
положивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за свако лице укључено у јавни рад. 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку 
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац 
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 
Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправ-
даност потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе 
са инвалидитетом имају са седиштем или организационом јединицом 
(издвојеним местом) на територији општине Прибој:
• органи јединице локалне самоуправе 
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филија-
ли Пријепоље Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, 
односно према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на про-
писаном обрасцу који се може добити у Филијали Пријепоље Национaлне 
службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља 
следећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.

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

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документа-
цију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању сред-
става за спровођење јавних радова.
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно прило-
жене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Нацио-
налне службе у сарадњи са Општином Прибој, у року до 30 дана од дана 
истека јавног конкурса.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој 
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, као и процену 
оправданости поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада, коме је 
у периоду 2010-2015. године финансирано спровођење јавног рада у истој 
области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који 
је опредељен Споразумом.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли Филијале Пријепоље Националне 
службе.   
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалиди-
тетом, на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор 
филијале Националне службе у сарадњи са председником општине При-
бој, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени 
којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидите-
том, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор 
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора. 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/
закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која 
су била укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући 
и особе са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено 
време одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Нацио-
налне службе за период 2012-2015. године.
**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-
2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.     

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да су 
директор филијале Пријепоље и председник општине Прибој донели одлу-
ку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли филијале 
Пријепоље уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодо-
ва, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштве-
ну корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај 
за развој региона и др.   

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закљу-
чи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима 
са евиденције незапослених. 
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом. 
Директор Филијале Пријепоље Националне службе, председник општине 
Прибој и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу 
јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 

Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор Филијале Пријепоље 
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег 
он овласти и послодавац, у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом.
Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је 
донета одлука.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спро-
вођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања 
јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним сред-

Јавни позиви
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ствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним жиран-
том и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, приватни извршитељ и сл.). 
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, однос-
но локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних преду-
зећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образо-
вања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове нак-
наде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у скла-
ду са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке 
на прописаном обрасцу;

• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Филијали Пријепоље Нацио-
налне службе за запошљавање, на број телефона: 033/719-040. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања - 15.06.2016. 
године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном 
конкурсу је 30.06.2016. године.

На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину („Сл. 
лист града Чачка“ број 5/2016) и закљученог Споразума о уређивању међу-
собних права и обавеза у реализацији програма или мера активне полити-
ке запошљавања за 2016. годину између Националне службе за запошља-
вање и Града Чачка од 19.05.2016. године, 

ГРАД ЧАЧАК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба) и Град Чачак, у складу са Акционим планом запошљавања града Чачка 
за 2016. годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљи-
вих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са тери-
торије града Чачка, а са евиденције Националне службе за запошљавање 
- Филијале Чачак, очувања и унапређења радних способности незапосле-
них, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет 
приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са еви-
денције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређују 
Национална служба и Град Чачак на основу јавног конкурса. Максимална 
дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим 
финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим посло-
вима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
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зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку 
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац 
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у 
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 

Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправ-
даност потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са 
инвалидитетом имају:
• органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре
са седиштем на територији града Чачка.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа 
документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-

жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.

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

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документа-
цију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању сред-
става за спровођење јавних радова.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада од стране Национал-
не службе, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.

Национална служба и Град Чачак задржавају право да приликом одлучи-
вања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/или броја 
лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца - извођа-
ча јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансирано спро-
вођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу 
са износом средстава који је опредељен за спровођење програма/мере.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне 
службе. Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и 
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са 
инвалидитетом, на којима се радно ангажује до 49 незапослених заједнич-
ки доносе градоначелник града Чачка и директор филијале Националне 
службе у Чачку, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање града Чачка.
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Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, 
на којима се радно ангажује 50 и више незапослених заједнички доносе 
градоначелник града Чачка и директор Националне службе, уз претход-
ну сагласност Управног одбора и по претходно прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање града Чачка.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закљу-
чен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била 
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе 
са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време 
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне 
службе и/или града Чачка за период 2012-2015. године.
**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2012-
2015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.     

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом закљу-
чи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима 
са евиденције незапослених. 
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом. 
Директор надлежне филијале Националне службе, градоначелник града 
Чачка и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу 
јавног рада којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 
Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор надлежне филијале 
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег 
он овласти, градоначелник града Чачка и послодавац, у року до 30 дана 
од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног 
рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе 
са инвалидитетом.
Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је 
донета одлука.

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

У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним жиран-
том и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, приватни извршитељ и сл.). 
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјал-
но осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, 
односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних пре-
дузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• mзакључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да 
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену 
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образо-
вања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у скла-
ду са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке 
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национaл-
нoj  служби за запошљавање - Филијали Чачак, Жупана Страцимира 35, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу.

Јавни конкурс траје 30 дана од дана објављивања у листу ,,Чачан-
ски глас“, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном 
конкурсу је 18. јул 2016. године.

Образац пријаве може се добити у Националној служби за запошљавање 
- Филијала Чачак, преузети на сајту Националне службе за запошљавање: 
www.nsz.gov.rs и сајту града Чачка www.cacak.org.rs.

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разма-
трање.

Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Чачак, Жупана Страцимира 35.

Јавни позиви

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

370

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
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Београд, Немањина 22-26

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службе-
ни 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 18, 
члана 19 став 1 и 2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст 
и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-11790/2015 од 3. новембра 2015. године

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина 22-26
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место шеф Одсека за буџетско 
рачуноводство, у звању виши саветник, у 

Сектору за финансије
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад Одсека и коор-
динира, надзире рад и пружа стручну помоћ државним службени-
цима у обављању послова из делокруга Одсека; организује вођење 
пословних књига у којима се књижење врши на основу валидних 
рачуноводствених докумената о насталој пословној промени и сас-
тављање периодичних годишњих финансијских извештаја Минис-
тарства; врши анализу финансијских извештаја индиректних буџет-
ских корисника, израђује информације и анализе о пословању и 
раду, пружа стручну помоћ осталим организационим јединица-
ма у Министарству и службама индиректних буџетских корисни-
ка; учествује у поступку предлагања нових законских решења из 
надлежности Министарства у закону којим се уређује буџетски 
систем и Контног плана за буџетски систем; сарађује са Државном 
ревизорском институцијом и буџетском инспекцијом у вези давања 
података за извештаје; координира рад на стручној обради предме-
та из делокруга послова рачуноводства и обавља и друге послове 
по налогу помоћника министра.

Услови: високо образовање из научне области економске науке 
на основним академским 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 четири године или 
специјалистичким студијама на факулету, најмање седам година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, поло-
жен испит за овлашћеног рачуновођу, познавање рада на рачуна-
ру. 

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству и Правил-
ника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану 
за буџетски систем - провераваће се усмено; познавање рада на 
рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вешти-
не аналитичког резоновања и логичког закључивања, организацио-
не способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, 
стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провера-
ваће се усмено. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Бео-
град, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”. 

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Драгица Милошевић, телефон: 363-1256.

V Услови за рад на радном месту: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном испиту за овлашћеног рачуновођу.

Кандидати нису обавезни да уз пријаву на конкурс доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи сагласно члану 9 
став 3 и члану 103 став 1 и 2 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016), али се они могу доставити у 
циљу ефикаснијег, бржег спровођења изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Ови докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини 
или суду или код јавног бележника. 

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређе-
но време.

IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за 
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, 
почев од 18.07.2016. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће 
учесници конкурса бити писмено обавештени на контакте (адресе) 
које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада на 
рачунару и провере вештинa аналитичког резовановања и логич-
ког закључивања, организационих способности и вештине руко-
вођења. За кандидате који успешно заврше проверу познавања 
рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања 
и логичког закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и 
вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу биће спрове-
дене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које 
наведу у својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или 
код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне коми-
сије. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. 

Администрација и управа 
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Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на веб-страници 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-уп-
раве, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огла-
са 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. 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Шеф одсека
у Одељењу за општу управу, Одсек за општу управу, 

на одређено време ради замене, до повратка 
привремено одсутног запосленог 

УСЛОВИ: ВСС, правни факултет, једна година радног стажа, поло-
жен стручни испит, познавање рада на рачунару. Кандидати за 
наведено радно место треба да испуњавају и опште услове утврђе-
не чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да 
су држављани РС, да су пунолетни, да имају општу здравствену 
способност; да се у моменту оглашавања слободног радног мес-
та против њихне води поступак пред истражним органима; да у 
моменту оглашавања слободног радног места нису осуђивани за 
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: 
пријава са биографијом; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; 
фотокопија радне књижице ; доказ о положеном стручном испи-
ту за рад у државним органима; сертификат о познавању рада на 
рачунару; уверење о здравственој способности; уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут истражни поступак и 
уверење надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за 
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, све у оригиналу или овереним фотокопија-
ма. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу: Управа Градске општине Вождовац, Одељење за општу 
управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Упра-
ве општине, Београд, Устаничка 53. Пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази (у оригиналу или оверене фотокопије), као 
и неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве, неће се 
разматрати и биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, при-
лози и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду 
односе се без дискриминације и на особе женског пола. Додат-
не информације могу се добити на број телефона: 011/244-1071, 
локал 142.

АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“
11070 Нови Београд, Гандијева 148а, Локал 31

тел. 060/154-7273
e-mail: zvezdan7@hotmail.com

Административни радник
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економска, гимназија; мини-
мум 6 месеци радног искуства у ауто-школама; познавање рада на 
рачунару - Ms Office. Пријављивање на конкурс путем телефона: 
060/154-7273. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11000 Београд, Његошева 77

Помоћник на пословима информисања
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа: ВСС 
друштвено-организационих смерова, 1 година радног искуства и 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару, коришћење 
програма Ms Word и Ms Excel, коришћење Интернета и електрон-
ске поште. Радни однос се заснива на одређено време, до поврат-
ка са боловања привремено одсутног запосленог. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Услови за рад на радном месту: држављанство Републи-
ке Србије, да је кандидат пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност, да има прописану стручну спрему, 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 посло-
ва у државном органу. Уз својеручно потписану пријаву за радно 
место са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, 
прилажу се у оригиналу (осим радне књижице) или овереној фото-
копији следећи докази: уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
бр. 6, са холограмом), диплома којом се потврђује стручна спрема, 
радна књижица и доказ о радном искуству у струци. Изабрани кан-
дидати се обавезују да у најкраћем року од дана пријема у радни 
однос, а најкасније у року од 10 дана, доставе уверење о здрав-
ственом стању и уверење Министарства унутрашњих послова да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. У супротном, радни 
однос ће им престати у складу са одредбама Закона о радним одно-
сима у државним органима. Пријаве се подносе на следећу адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“: Управа Градске општине Врачар - Служба за финансијске и 
заједничке послове, Београд, Његошева 77, са назнаком: Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос. Лице задужено за давање 
обавештења о огласу: Константин Бркић, телефон: 011/3081-576, 
Служба за финансијске и заједничке послове. Пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фото-
копији, непотпуне, као и неблаговремене пријаве, биће одбачене. 
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.

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

34000 Крагујевац, Трг слободе 3 
тел. 034/306-161

Извршилац за радно место за нормативно-
правне послове

на одређено време 24 месеца, у Градској управи за 
послове Градоначелника и Градског већа, у Одељењу 

за нормативно-правне послове 

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену спо-
собност; да има прописану стручну спрему; да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање 
послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних 
места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима, потребно је да кан-
дидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и 
то: стечено високо образовање из научне области правне струке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским и специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, које су завршене према прописима који су важи-
ли до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 1 
година радног стажа. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу 
следеће доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (ори-
гинал и не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата 
не води истрага (основни суд); уверење 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 (МУП РС, Полицијска управа Крагује-
вац), оригинал лекарског уверења, доказ о радном искуству у стру-
ци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају 
се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену 
адресу.

КРАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима контроле добара у 
општој употреби

на одређено време до 12 месеци, за рад у 
Општинској управи Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, положен испит за рад у 
органима државне управе и 1 година радног искуства. Поред наве-
дених услова, потребно је да кандидати испуњавају опште услове 
предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 
и 49/05, и то: 1) да су држављани РС; 2) да су пунолетни; 3) да 
имају општу здравствену способност; 4) да имају прописану стручну 
спрему; 5) да нису осуђивани за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном органу; 6) да 
испуњавају друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској управи 
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ОПШТИНСКА УПРАВА

16215 Црна Трава
тел. 016/811-118

Грађевински послови и послови урбанизма, 
планирања и уређења простора

УСЛОВИ: на основу чл. 9 и 10а Закона о радним односима у држав-
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 44/99, 
34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 23/13-ус, 108/13, 21/16), сагласности 
Комисије Владе Републике Србије за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број 112-
2686/2014-1 од 25. априла 2014. године, члана 63. Статута Општине 
Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“, број 17/2012), члана 13 
Одлуке о Опшинској управи Општине Црна Трава, број 02-13/2012-
01, од 14. јуна 2012. год. и члана 30 Правилника о унутрашњој орга-
низацији и ситематизацији послова и радних задатака у Општин-
ској управи Општине црна трава, број 110-8/2016-03 од 11.04.2016 
године; стручна спрема: грађевински или архитектонски факултет, 
положен државни стручни испит. Поред наведених услова, лица 
која подносе пријаву морају испуњавати и следеће услове и да о 
томе доставе одговарајуће доказе: да су држављани Републике 
Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, 

да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини непо-
добним за обављање послова у државном органу; да се против 
кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница, нити се 
води кривични поступак по оптужном предлогу, нити поступак по 
предлогу за предузимање истражних радњи. Пријаве са поднетим 
доказима о испуњавању услова подносе се на адресу: Општинска 
управа Општине Црна Трава, Трг Милентија Поповића 61, са назна-
ком „Пријава на конкурс“, у року од 8 дана од објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Контакт особа за давање обавештења о јавном 
конкурсу је начелница Општинске управе Јелена Глигоријевић.

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

16215 Црна Трава
тел. 016/811-118

Послови буџета и књиговодства трезора 
општине

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: на основу члана 9 и 10а Закона о радним односима у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 44/99, 
34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 23/12-ус, 108/13, 21/16), члана 13 Одлу-
ке о Општинској управи Општине Црна Трава број: 02-13/2012-01, 
од 14. јуна 2012. године и члана 30 Правилника о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова и радних задатака у Општин-
ској управи Општине Црна Трава, број 110-8/2016-03 од 11.04.2016. 
године; стручна спрема: економски факултет или висока послов-
на школа пословних студија - смер финансије и банкарство. Поред 
наведених услова, лица која подносе пријаву морају испуњавати и 
следеће услове и о томе доставити одговарајуће доказе: држављан-
ство Републике Србије, да је лице пунолетно, да има општу здрав-
ствену способност, да није осуђивано за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптуж-
ница, нити се води кривични поступак по оптужном предлогу, нити 
поступак по предлогу за предузимање истражних радњи. Радни 
однос заснива се на одређено време, на период до шест месеци од 
дана пријема. Пријаве са потребним доказима о испуњавању усло-
ва подносе се на адресу: Општинска управа Општине Црна Тра-
ва, Трг Милентија Поповића 61, са назнаком „Пријава на конкурс“, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Контакт особа за давање обавештења о јавном конкурсу је 
начелница Општинске управе Јелена Глигоријевић, 016/811-118 и 
016/811-115.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови пријемне канцеларије и писарнице
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: економски техничар. Кандидат 
мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима (“Службени гласник РС” бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02...): да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотокопију сведочанства; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу; уверење да се против лица 
не води кривични поступак; лекарско уверење; осталу потребну 
документацију. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рад на информативном пулту
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: финансијски администратор, 
положен стручни испит за рад у државним органима. Кандидат 
мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима (“Службени гласник РС” бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02...): да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотокопију сведочанства; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу; уверење да се против лица 
не води кривични поступак; лекарско уверење; осталу потребну 
документацију. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ
И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Послови градоначелника и градског већа
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 
обима посла, у Одсеку за скупштинске послове у 

Одељењу за скупштинске послове

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно основне студије у 
трајању од четири године друштвеног смера, 1 година радног иску-
ства и положен државни стручни испит.

Возач
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 
обима посла, у Одсеку за возни парк и услужне 
делатности, у Одељењу за техничке и помоћне 

послове, обезбеђење и возни парк

УСЛОВИ: средња школска спрема и положен возачки испит Б и Ц 
категорије, 6 месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати морају испуњавати и 
посебне услове, а доказ о томе поднеће на адресу: Стевана Немање 
2, са назнаком „За Градску управу за изворне и поверене посло-
ве у Новом Пазару“, са следећим прилозима: диплома о заврше-
ној школској спреми; доказ о радном искуству у струци; уверење о 
положеном државном стручном испиту; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о здравственом стању (не старије од шест 
месеци); уверење да лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (издато након објављивања овог огласа). Рок за подно-
шење пријава по огласу је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси начелник Градске управе за изворне и поверене послове, 
у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве, као и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, неће 
се разматрати.

НОВИ С А Д
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

тел. 021/6853-056

Начелник Општинске управе Општине Сремски 
Карловци

на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет; положен 
стручни испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година 
радног искуства у струци; услови из члана 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребним доказима о испуњавању 
услова огласа доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
Општинска управа Општине Сремски Карловци, Општинско веће.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

тел. 021/2102-260

Послови трезора и контроле - приправник
у Служби за финансије, на одређено време од 12 

месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да 
је лице држављанин РС; да је пунолетно; да има општу здравствену 
способност и да није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу), канди-
дати морају испуњавати и посебне услове: стечено високо образо-
вање из научне области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; познавање рада на рачунару; без радног искуства у 
прописаној стручној спреми.

Послови за заштиту животне средине - 
приправник

у Служби за привреду и заштиту животне средине, 
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да 
је лице држављанин РС; да је пунолетно; да има општу здравствену 
способност и да није осуђивано 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), канди-
дати морају испуњавати и посебне услове: стечено високо образо-
вање из научне области биотехничке науке - област екологија или 
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пољопривреда, технолошко инжењерство, инжењерство заштите 
животне средине, на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; без радног искуства у прописаној стручној 
спреми.

Возач
на одређено време због замене привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да 
је лице пунолетно; држављанин Србије; да није осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу и да поседује општу здравствену способност), 
кандидати морају испуњавати и посебне услове: средња стручна 
спрема (IV степен); најмање три године непрекидног возачког иску-
ства на возилу Б категорије; да нису кажњавани за кривична дела 
из области друмског саобраћаја; пробни рад до три месеца.

Извршилац на радном месту имовинско-правни 
послови

на одређено време до 2 године, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да 
је лице пунолетно; држављанин Републике Србије; да није осуђи-
вано 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 и да поседује општу здравствену спо-
собност), кандидати морају испуњавати и посебне услове: стечено 
високо образовање из научне области правне науке на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; најмање 1 година радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању усло-
ва из члана 6 Закона о радним односима у државним органима 
(извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уве-
рење да лице није осуђивано 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 и уверење о 
општој здравственој способности); доказе о стручној спреми; доказ 
да кандидат не поседује радно искуство, а лица која имају рад-
ног искуства и потврду послодавца на којим пословима и са којом 
стручном спремом је остварен радни стаж (за приправнике); доказ 
о радном искуству и друге потребне доказе захтеване у посебним 
условима радног места. Сва документа могу бити у облику неовере-
них фотокопија. Изабрани кандидати ће бити у обавези да доставе 
оригинална документа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПИРОТ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГРАД ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 82

Начелник Градске управе Града Пирота
на период од 5 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, 
дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у трајању од најмање 
4 године, друштвеног смера (VII/1 степен стручне спреме), правни 
факултет, 5 година радног искуства у струци и положен државни 
стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуња-
ва и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 
39/02): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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 неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа 
документа, у оригиналу или фотокопији овереној у суду или општи-
ни: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о радном 
искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат 
на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у 
,,Службеном гласнику РС“ бр. 20/09), уверење о општој здравстве-
ној способности (не старије од шест месеци), уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу 
(издато након објављивања огласа) и уверење о положеном држав-
ном стручном испиту. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које нису приложени потребни докази, неће се узети у 
разматрање. Пријаве се могу предати на шалтеру број 1 у Услужном 
центру или у канцеларији број 4 у згради Градске управе, Српских 
владара 82 или послати поштом на адресу: Град Пирот, Српских 
владара 82.

Заменик начелника Градске управе Града 
Пирота

на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, 
дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у трајању од најмање 
4 године, друштвеног смера (VII/1 степен стручне спреме), правни 
факултет, 5 година радног искуства у струци и положен државни 
стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуња-
ва и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 
39/02): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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 неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа 
документа, у оригиналу или фотокопији овереној у суду или општи-
ни: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о радном 
искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат 
на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у 
,,Службеном гласнику РС“ бр. 20/09), уверење о општој здравстве-
ној способности (не старије од шест месеци), уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу 
(издато након објављивања огласа) и уверење о положеном држав-
ном стручном испиту. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које нису приложени потребни докази, неће се узети у 
разматрање. Пријаве се могу предати на шалтеру број 1 у Услужном 
центру или у канцеларији број 4 у згради Градске управе, Српских 
владара 82 или послати поштом на адресу: Град Пирот, Српских 
владара 82.

ОПШТИНСКА УПРАВА
18300 Пирот, Српских владара 82

Послови признавања додатних права из 
области дечије заштите

на одређено време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије), односно 
на студијама у трајању до три године - VI степен стручне спреме 
правне, економске, социјалне или просветне струке, најмање 3 
године радног искуства и положен државни стручни испит. Лице 
које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању услова 
наведених у огласу потребно је да поднесе доказе да испуњава 
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа доку-
мента, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или 
код јавног бележника: диплома којом се потврђује стручна спрема, 
доказ о радном искуству, радна књижица, уверење о држављанству 
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Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ бр. 20/09), уве-
рење о општој здравственој способности (не старије од шест месе-
ци), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (издато након објављивања огласа) и уве-
рење о положеном државном стручном испиту. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни 
докази, неће се узети у разматрање. Пријаве се могу слати на адре-
су: Општинска управа Општине Пирот - в.д. начелнику Општинске 
управе, Српских владара 82 или непосредно предати на шалтеру 
број 1 у Услужном центру, Српских владара 82.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

18320 Димитровград, Балканска 2

Радник на пословима писарнице
на одређено време од 12 месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школска спрема 
управног, биротехничког смера или гимназија, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве; да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа под-
носе се писарници Општинске управе Општине Димитровград, Бал-
канска 2, 18320 Димитровград, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Милоша Великог 30

Приправник
на одређено време од 12 месеци, на радно место 
за рад и радне односе, пружање правне помоћи и 

припрему одбране

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 непо-
добним за обављање послова у државном органу, да је здравст-
вено способан, да поседује високу стручну спрему правног смера. 
Уз пријаву на оглас приложити биографију са адресом становања 
и бројем телефона, 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 (не 
старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван, диплому 
о завршеној високој стручној спреми правног смера. Неблаговре-
мено поднете и пријаве са непотпуном документацијом неће бити 
узете у разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинска управа 
Општине Велика Плана, 11320 Велика Плана, Милоша Великог 30, 
са назнаком „За оглас“.

ВРШАЦ
ГРАД ВРШАЦ ГРАДСКА УПРАВА

26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-500

Радно место за скупштинске послове
на одређено време због повећаног обима посла, 2 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 
и 23/13), кандидат треба да је држављанин РС, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу. Посебни услови: висо-
ка стручна спрема - правни факултет, 1 година радног искуства, 
положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 
Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених, 
доказ о стручној спреми и радном искуству, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење, доказ да нису осуђивани за кривично дело 
за безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу и уверење о положеном државном стручном испиту. Прија-
ве се подносе начелнику Градске управе, у року од 8 дана од дана 
оглашавања на огласној табли Националне службе за запошља-
вање - Филијала Вршац, односно у публикацији „Послови“.

   
      Трговина и услуге

„БРАНКОВИНА“
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
11000 Београд, Узун Миркова 7

тел. 063/480-000

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; 6 месеци радног искуства 
на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од 
дана објављивања огласа.

GIV CONSTRUCT
11500 Обреновац, Богдана Јаковљевића 26

тел. 011/7729-303
e-mejl: adresa:info@royal-hotel.rs

Спремачица
за рад у Хотелу „Ројал“ у Стублинама 

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, било које струке.

Конобар/конобарица
за рад у кафићу Хотела „Ројал“ у Обреновцу

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на имејл адресу: 
info@royal-hotel.rs или се јавити путем телефона: 011/7729-303.

Администрација и управа / Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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SION COMPANY PR
Земун - Алтина, Слободана Глумца 12

тел. 066/5777-077

Млинар
УСЛОВИ: пожељна возачка дозвола; могућност обуке кандидата.

„ФРИГОМИЛ“ СЗР 
24210 Бајмок, Сремска 18
e-mail: frigomil@ymail.com 

тел. 064/2498-114

Електро-фриго механичар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме електро или фриго механичар, 
без обзира на радно искуство. Пожељна возачка дозвола Б кате-
горије. Пожељно је да су кандидати из Бајмока или околине, али 
није услов. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве послати 
на горенаведену имејл адресу или се јавити на горенаведени број 
телефона. Оглас је отворен до 30.06.2016. године.

ESON SECURITY DOO
11070 Нови Београд, Генерала Михајла Недељковића 58

тел. 011/2090-520
e-mail: radovan.maksimovic@esonsecurity.com

Службеник физичко-техничког обезбеђења
на одређено време до две године

20 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, основно познавање рада на рачу-
нару, познавање енглеског језика - средњи ниво, пожељно: ППЗ 
и сл. ФТО. Пробни рад у трајању од месец дана, рад у сменама, 
укључујући и ноћни рад, рад на територији Београда и Новог Бео-
града. Пријаве на конкурс путем имејл адресе: radovan.maksimovic@
esonsecurity.com и путем телефона, на бројеве: 011/2090-520 и 
062/278-396. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”.

STR „BLOK SHOP”
11070 Нови Београд, Нехруова 80

тел. 064/9224-732

Продавац
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, 
пожељно познавање рада на рачунару. Кандидати се могу јавити 
сваког дана, од 16 до 18 часова, на контакт телефон: 064/9224-732. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
УНУТРАШЊУ И СПОЉАШЊУ

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
VIVEX SERVIS DOO

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 27
тел. 011/3119-951

e-mail: servis@vivex.rs
Сервисер опреме за рад са готовим новцем

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер електронике, возач-
ка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика на средњем 
нивоу, Ms Office пакет, опште познавање корисничких апликација; 
без обзира на радно искуство. Радни однос се заснива на неодређе-
но време, са пробним радом у трајању од једног месеца. Пуно радно 
време, теренски рад, рад у просторијама послодавца и ван прос-
торија послодавца. Пријављивање на конкурс имејлом или теле-
фоном на бројеве: 011/3119-951, 011/2131-573. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

MITROS FLEISCHWAREN DOO
22000 Сремска Митровица, Јарачки пут 3

Пословођа тима за санитацију
на одређено време 6 месеци

Опис радног места: организује и руководи тимом за санитацију; 
учествује у санитацији производног погона; води залихе средстава 
за санитацију, требује потребне количине средстава; води евиден-
цију о утрошеним средствима; врши припрему средстава за санита-
цију; одговорност за правилну употребу средстава за санитацију у 
складу са упутствима произвођача и у складу са захтевима система 
квалитета; одговорност за хигијену производног погона, опреме и 
личну хигијену; обављање других послова по налогу руководиоца.

УСЛОВИ: хемијски техничар, енглески језик, знање немачког језика 
је предност, познавање основа ХЦЦП система безбедности, иску-
ство у руковању хемијским средствима.

ОСТАЛО: Нудимо вам прилику да постанете део тима који почиње 
своје активности на подручју Републике Србије, могућност да буде-
те подршка истом и искажете своје потенцијале. Уколико се видите 
у претходном опису, позивамо вас да пошаљете своју радну био-
графију на имејл: bp@mitros.rs и lb@mitros.rs, наводећи позицију за 
коју конкуришете, путем поште на адресу: Mitros Fleischwaren д.о.о. 
Сремска Митровица, Јарачки пут бб или донесете лично. Биће кон-
тактирани само кандидати који буду ушли у ужи избор.

АИК „БАЧКА ТОПОЛА“ ДОО 
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 61

Електричар
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, занимање електричар, без 
обзира на радно искуство. Исхрана обезбеђена. Јављање кандида-
та лично, на адресу: Маршала Тита 1, 24300 Бачка Топола, рад-
ним данима од 7 до 14 часова. Оглас остаје отворен до 29.06.2016. 
године.

АИК „БАЧКА ТОПОЛА“ ДОО 
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 61

Бравар
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

 
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, занимање бравар, без обзи-
ра на радно искуство. Исхрана обезбеђења. Јављање кандидата 
лично, на адресу: Маршала Тита 1, 24300 Бачка Топола, радним 
данима од 7 до 14 часова. Оглас остаје отворен до 29.06.2016. годи-
не.

Трговина и услуге 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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BIANCONERI D.O.O.
11000 Београд, Небојшина 8

тел. 062/229-026

Помоћни радник у ресторану
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, пожељно искуство на наве-
деним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
наведени број телефона или на имејл: amici.sanja@gmail.com. Рок 
за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ДОО „ДАЛАМБЕР“
21000 Нови Сад, Благоја Паровића 1/35

e-mail: ipdalamber@gmail.com

Продавац књига на терену - аквизитер за 
подручје Ниша

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, 
CV. Слање пријава за запослење мејлом, директно упућивање кан-
дидата према договореним терминима за разговор. Телефон за кон-
такт: 060/6180-879. Рок за пријаву: 28.06.2016. године.

V&V RILE MEN BLUE DOO
18000 Ниш, Војводе Мишића 111

тел. 018/528-522
e-mail: sasaristic018@gmail.com

Рецепционер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани туризмолог; IV 
степен стручне спреме: туристички техничар; знање рада на рачу-
нару; знање енглеског језика (виши ниво); пробни рад: 2 месеца. 
Рок за пријаву: 30 дана.

ЕУРОТУРС
18000 Ниш, Цара Душана 94

тел. 018/521-200
e-mail: info@euroturs.rs

Ауто-механичар за поправку аутобуса/камиона
за рад у Нишкој Бањи

УСЛОВИ: средња стручна спрема: ауто-механичар; возачка дозвола 
Б категорије (пожељно Д); најмање 7 година радног искуства.

СУР “СТОМИ”
21000 Нови Сад, Браће Поповић 8

тел. 064/6416-461
e-mail: gyros.master@yahoo.com

Продаја брзе хране
7 извршилаца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у занимању продавац; 
пробни рад 1 месец. Рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена 
исхрана. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, лице 
за контакт Јелена Попић. Рок за пријаву: 09.07.2016.

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
60 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, предвиђен је пробни рад од 6 месеци, ради се у сменама, 
укључујући и ноћни рад, рад се обавља у стајаћем положају 8 сати, 
трака је покретна, монтажа производа обавља се на основу упут-

става, кандидати не смеју бити далтонисти, предвиђено је психо-
лошко тестирање кандидата, а превоз је обезбеђен. Оглас је отво-
рен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља 
на горенаведену адресу.

„СТЕФАН“ ДОО АРИЉЕ
Ариље, Пут 22. августа бб

тел. 031/3894-222, 063/458-845
e-mail: dusica.m@stefan-doo.co.rs

Менаџер продаје
Место рада: Крушевац и Ниш

2 извршиоца

Опис посла: обилажење терена, синдикална продаја, продаја 
буџетским корисницима.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на врсту 
образовања, пожељно искуство у директној продаји; основни ниво 
рада на рачунару (MS Office), возачка дозвола Б категорије. Нео-
пходно је сопствено возило, пробни рад 3 месеца, теренски рад. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе путем поште, имејлом или да се јаве 
на контакт телефоне послодавца.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO 
BEOGRAD

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

Продавац осигурања аутоодговорности
на одређено време 6 месеци, подручје Републике 

Србије
5 извршилаца

Дужности: увећање портфеља осигурања, успостављање послов-
них контаката са клијентима, израда понуда и полиса осигурања 
са пратећом документацијом, наплата премије осигурања, анализа 
тржишта осигурања АО, разматрање мера за повећање портфеља 
осигурања АО.

УСЛОВИ: образовање: минимум IV степен стручне спреме, пожељ-
но економско усмерење и радно искуство у осигурању, финансија-
ма; рад на рачунару (Excel, Word, Internet), возачка дозвола Б кате-
горије, отвореност за нове изазове, проактивност, спремност за 
рад са људима, креативност и флексибилност, комуникативност и 
спремност за рад под притиском, преговарачке способности, упор-
ност, оптимизам. Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној 
интернационалној компанији, тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина, добро организовано 
радно окружење, могућност брзог и перманентног напредовања 
у каријери. Дужина радног времена: 8 сати. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати своје радне био-
графије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени 
мејл послодавца, са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће кон-
тактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO 
BEOGRAD

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

Mенаџер директне продаје
на одређено време 6 месеци, место рада: подручје 

Републике Србије
5 извршилаца

Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања, 
израда понуда за осигурање и полиса осигурања, сарадња са бан-
кама и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винкулацији), 
праћење квалитета продуката, увећање портфеља осигурања, 
успостављање пословних контаката, наплата премије осигурања.

Трговина и услуге
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УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен 
и економско усмерење; предност имају кандидати са радним иску-
ством у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, 
Internet); возачка дозвола Б категорије, енглески језик (виши ниво), 
познавање тржишта и поседовање добрих пословних контаката, 
изражена способност за тимски рад. Послодавац обезбеђује: рад-
ни однос у успешној интернационалној компанији, тренинг и обуку, 
свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина, зага-
рантовану добру зараду са адекватним вредновањем рада и резул-
тата рада, добро организовано радно окружење, могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери. Дужина радног времена: 
8 сати. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересова-
ни кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца, са назнаком за коју 
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. 
Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO 
BEOGRAD

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

Саветник у осигурању
на одређено време 6 месеци, место рада: подручје 

Републике Србије
5 извршилаца

Дужности: увећање портфеља осигурања, успостављање послов-
них контаката са клијентима, вођење бриге о клијентима, редов-
но извештавање и учествовање у креирању стратегије за освајање 
тржишта.

УСЛОВИ: продаја животних и неживотних осигурања; минимум IV 
степен стручне спреме, пожељно економско усмерење, пожељно 
радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, 
Word, Internet), возачка дозвола Б категорије, отвореност за нове 
изазове, проактивност, спремност за рад са људима, креативност 
и флексибилност, комуникативност и спремност за рад под притис-
ком, преговарачке способности, упорност, оптимизам. Послодавац 
обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији, 
тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања 
и вештина, добро организовано радно окружење, могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери. Дужина радног времена: 
8 сати. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересова-
ни кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца, са назнаком за коју 
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. 
Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO 
BEOGRAD

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

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

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

5 извршилаца

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје 
и развоју канала продаје, организовање састанака групе, израда 
месечног и годишњег плана продукције, успостављање пословних 
контаката, недељно извештавање менаџмента компаније, увећање 
портфеља осигурања, израда понуда и полиса осигурања са пра-
тећом документацијом, наплата премије осигурања, рад на изме-
нама и допунама уговора о осигурању као и обнављање уговора о 
осигурању, редовно посећивање клијената, упознавање са њихо-
вим потребама и проширење сарадње, пријем изјава уговарача 
осигурања, односно осигураника.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен 
и економско усмерење; предност имају кандидати са радним иску-
ством у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, 

Internet); возачка дозвола Б категорије, отвореност за нове изазове, 
проактивност, спремност за тимски рад, креативност и флексибил-
ност, комуникативност и спремност за рад под притиском, прегова-
рачке способности, упорност, оптимизам. Послодавац обезбеђује: 
радни однос у успешној интернационалној компанији, тренинг и 
обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вешти-
на, загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем рада 
и резултата рада, добро организовано радно окружење, могућност 
брзог и перманентног напредовања у каријери. Дужина радног вре-
мена: 8 сати.Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтере-
совани кандидати своје радне биографије (без додатних докумена-
та) могу послати на горенаведени мејл послодавца, са назнаком за 
коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандида-
та. Лице за контакт: Степа Саватић.

„ЈАКУЗА“ ДОО
Београд - Земун, Златиборска 45
тел. 064/6582-345, 064/ 6582-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник обезбеђења и портир
Место рада: Београд, Панчево, Нови Сад, Врбас, 

Сомбор, Инђија
20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство није бит-
но. Ради се у сменама, пробни рад траје месец дана, ноћни рад. 
Трајање конкурса: до 25.07.2016. године. Кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе путем поште, имејлом или да се јаве на 
контакт телефоне послодавца. Лица за контакт: Александар Мића-
новић, Никола Дујаковић.

ЕСОН SECURITY DOO
11070 Нови Београд, Генерала Михајла Недељковића 58

тел. 011/2090-520
e-mail: radovan.maksimovic@esonsecurity.com

Службеник физичко-техничког обезбеђења
на одређено време до две године

20 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, основно познавање рада на рачу-
нару, познавање енглеског језика на средњем нивоу, пожељно: 
ППЗ и сл. ФТО; пробни рад у трајању од месец дана, пуно радно 
време, рад у сменама, укључујући и ноћни рад. Рад на територији 
Београда и Новог Београда. Пријаве на конкурс слати на имејл 
адресу: radovan.maksimovic@esonsecurity.com или се јавити путем 
телефона: 011/2090-520 и 062/278-396. Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ЧЕТВРТАК“
11070 Нови Београд, Гандијева 76а

тел. 065/555-3533
e-mail: skocajic.m@gmail.com

Мушки фризер
УСЛОВИ: средња стручна спрема, III и II степен, фризер - муш-
ко шишање; без обзира на радно искуство. Пробни рад у трајању 
од 1 месеца, рад у сменама. Пријаве на конкурс путем телефона: 
065/555-3533. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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SIS FAMILY DOO
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10 I

(високо приземље, локал 24)
тел. 011/630-1991

e-mail: office@sisfamily.com

Социјални радник са лиценцом
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални рад-
ник са лиценцом, познавање рада у Word-у и Excel-у; обавезна 
лиценца; најмање 12 месеци радног искуства у социјалној заштити. 
Рад се одвија у просторијама послодавца и на терену, место рада: 
Нови Београд. Пријављивање кандидата на конкурс је путем теле-
фона: 011/630-1991, лице за контакт: Бојана Трипуновић. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

SIS FAMILY DOO
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10 I

(високо приземље, локал 24)
тел. 011/630-1991

e-mail: office@sisfamily.com

Неговатељица са акредитованом обуком
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство 12 месеци. Рад на 
територији Новог Београда, у просторијама послодавца и на тере-
ну; познавање рада у Word-у и Excel-у. Пријављивање кандидата на 
конкурс је путем телефона: 011/630-1991, лице за контакт: Бојана 
Трипуновић. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

STR „BLOK SHOP“
11070 Нови Београд, Нехруова 80

тел. 064/9224-732

Продавац
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, 
пожељно познавање рада на рачунару. Кандидати се могу јавити 
послодавцу на контакт телефон: 064/9224-732, сваког дана од 16 
до 18 часова. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
УНУТРАШЊУ И СПОЉАШЊУ

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
VIVEX SERVIS DOO

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 27
тел. 011/3119-951

e-mail: servis@vivex.rs

Сервисер опреме за рад са готовим новцем
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер електронике, возач-
ка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика на средњем 
нивоу, Ms Office пакет, опште познавање корисничких аплика-
ција; без обзира на радно искуство. Радни однос се заснива на 
неодређено време, са пробним радом од једног месеца. Пуно рад-
но време, рад је теренски, у просторијама и ван просторија посло-
давца. Пријављивање на конкурс је имејлом или путем телефона: 
011/3119-951, 011/2131-573. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЂОРЂЕ КОЛУНЏИЈА ПР
СТУДИО ЗА НЕГУ ТЕЛА И ВЕЖБАЊЕ

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 28
тел. 064/1457-133

Тренер у теретани
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, спортски тренер, са радним 
искуством од 12 месеци, пробни рад у трајању од месец дана, пуно 
радно време. Пријаве на конкурс путем телефона, на број: 064/145-
7133. Лице за контакт: Ђорђе Колунџија. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ЗАНАТСКА РАДЊА
„УЗОР-М”

11070 Нови Београд, Гандијева 7
тел. 063/200-331

Радник на хемијском чишћењу
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: КВ радник, без обзира на радно искуство. пробни рад од 
месец дана, пуно радно време. Пријаве на конкурс путем телефона: 
063/200-331, лице за контакт Марија Алексић. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

АБРАЗИВИ“ ДОО
11000 Београд, Војводе Степе 164

e-mail: abrazivi@sbb.rs

Теренски комерцијалиста 
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер; познавање рада на рачунару; поседовање возачке доз-
воле Б категорије; знање енглеског језика - средњи ниво; радно 
искуство 12 месеци. 

Продавац брусног алата 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар; позна-
вање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе Б категорије; 
знање енглеског језика - средњи ниво; радно искуство 12 месеци.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавањеПосао се не чека, посао се тражи
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ОСТАЛО: Пожељно је радно искуство у комерцијали у компанији 
Wurth или са брусним материјалом. Заинтересовани кандидати 
пријаве са радном биографијом могу доставити на e-mail: abrazivi@
sbb.rs.

БЕОГРАДСКА ОБУЋА „УНА“ ДОО
11000 Београд, Александра Дубчека 11

тел. 011/3978-009

Радник у производњи обуће на ПУ машини
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контакт телефоне: 064/825-6006 или 011/397-
8009.

         Mедицина

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Лабораторијски техничар - лаборант
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог, у Центру за микробиологију 

УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа предвиђени 
су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у ЗЗЈЗ Пирот бр. 331 од 08.02.2016.године, и то: завршена 
средња школа здравствене струке - смер лабораторијски техничар, 
положен стручни испит, познавање рада на компјутеру. Кандида-
ти су дужни да доставе следећу документацију: кратку биографију, 
адресу и контакт телефон, оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију доказа о завршеној школи, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору медицин-
ских сестара и здравствених техничара Србије. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу 
Завода за јавно здравље Пирот, Кеј бб, са назнаком „Оглас“. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разго-
вор, ради пружања додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре 
закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здрав-
ственој способности за рад (лекарско уверење). Непотпуне и небла-
говремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Зубни асистент
на одређено време до завршетка Пројекта 

стоматолошких систематских прегледа и санације 
зуба и ортодонтских помагала деци Рома 

неевидентираних у систему здравствене заштите 
у граду Пожаревцу, а најдуже 24 месеца, за рад у 

Служби дечије и превентивне стоматологије 

Опис послова: асистира лекару при његовом стручном раду; даје 
ампулиране лекове по налогу лекара; при раду се придржава упут-
ства лекара коме асистира; одговоран је за стерилност инструмена-
та и апарата са којима се обављају здравствене услуге; води еви-
денцију о пруженим стоматолошким услугама; израђује потребне 
извештаје и доставља их служби статистике; врши пријем на шал-
теру свих пацијената који у току дана траже зубоздравствену услу-
гу; отвара зуболекарске картоне; по завршеном пријему пацијената 
обавља слагање картона примљених пацијената; ради на послови-
ма вођења здравствене документације, и то: дневне евиденције за 
сваког лекара на основу којих израђује месечне извештаје и дос-
тавља их одговарајућим службама; одговоран је за тачност узетих 
података из здравствене књижице свих пацијената којима се пружа 
здравствена заштита; редовно требује материјал из магацина и ста-
ра се да амбуланта у свако доба буде снабдевена материјалом као 

и обрасцима потребним за рад; стерилише инструменте и апарате 
са којима се пружа терапија; фактурише обављене услуге; ради и 
друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца; за 
свој рад непосредно је одговоран доктору стоматологије са којим 
ради у тиму и главној сестри службе.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - смер за стома-
толошке сестре или зубне техничаре и положен стручни испит. 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - смер за стоматолошке сестре или зуб-
не техничаре, оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, оверен извод из матичне књиге рођених. Уколико је кан-
дидат радио на пословима зубног асистента потребно је доставити 
лиценцу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији ,,Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована 
Шербановића 12, са обавезном назнаком ,,Пријава за радно место 
_______________“.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

тел. 012/662-240 

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа пред-
виђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће 
услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит. 
Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа пред-
виђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и сле-
деће услове: IV степен стручне спреме - лабораторијски техничар и 
положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом 
и претходним радним искуством, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Кандидати који буду 
изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе 
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, на писар-
ници Дома здравља Велико Градиште или путем поште на адресу: 
Дом здравља Велико Градиште, Војводе Путника 28, 12220 Велико 
Градиште, уз напомену „Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. По завршеном конкурсу 
предата документа неће бити враћена кандидатима. Број телефона 
за ближе информације: 012/662-240.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапеутски техничар, 
положен стручни испит за звање физиотерапеутског техничара и 
поседовање лиценце. Потребна документација: пријава на конкурс 
са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколи-
ко је кандидат био у радном односу дужан је да достави и лиценцу), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не 
може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
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гинал или фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење из суда 
(не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Кучево, 
Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на оглас за 
радно место ___________ редни број __________“

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
тел. 022/310-174

Дипломирани фармацеут
у Служби за фармацеутску делатност - апотека, 

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, пробни рад три месеца 

Опис послова: евидентира потребе и врши набавку лекова и дру-
гог медицинског материјала и помагала, врши пријем, квалита-
тивну и квантитативну проверу испоручених лекова и друге робе, 
врши писање рекламација у случају неодговарајуће испоруке, врши 
одвајање и смештај лековитих супстанција које спадају у отрове 
(сепаранда, венена и наркотика), врши контролу смештаја лекова 
и супстанција у посебним условима смештаја, врши проверу услова 
чувања и рокова ваљаности за време док се лек налази у апотеци, 
врши стручно-административну обраду докумената, врши пријем 
рецепата и налога, провера исправности истих (овера, адекватна 
попуна података и сл.), врши избор потребних количина пропи-
саног лека, давање потребних информација пацијенту, издавање 
лека, таксирање и др., врши издавање опојних дрога, пријем опој-
них дрога и одвајање од осталих приспелих лекова ради смештаја 
на посебно место, евидентирање истих у књигу евиденције опој-
них дрога, убележавање свих потребних података и евентуалних 
података по захтеву надлежних органа, ради на изради магистрал-
них лекова екс темпора и изради галенских препарата који садрже 
скуп свих потребних стручних операција којима по датом препису 
из лековитих сировина справља прописани лек, односно препарат, 
обавља и друге послове у домену своје стручне спреме, по налогу 
непосредног руководиоца, односно директора.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски 
факултет и положен стручни испит, лиценца за рад, општа здрав-
ствена способност, познавање рада на рачунару. Поред радног 
искуства стеченог при обављању обавезног приправничког стажа, 
није неопходно радно искуство након положеног стручног испита. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном фармацеутском факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце, кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Помоћни кухињски радник
на одређено време од два месеца, због повећаног 

обима посла 

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата 
које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и 
неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Прија-
ве достављати у затвореним ковертама, путем поште на адресу: 
Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље 
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас“ или 
лично у просторијама болнице.

ДЗ „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-300

Виши физиотерапеут
у Служби физикалне медицине и рехабилитације

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - физиотерапеут, 
положен стручни испит, VI степен стручне спреме, важећа лиценца 
из своје струке, познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење).

Виши радиолошки техничар
у Служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - смер радиолошке 
заштите, положен стручни испит, VI степен стручне спреме, важећа 
лиценца из своје струке, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење).

Патронажна сестра
у Служби за социјалну медицину и здравствено-

информациони систем и поливалентну патронажу

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - општи смер, положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, важећа лиценца из своје 
струке, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење).

Медицинска сестра - техничар
у Служби опште медицине

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - општи смер, положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, важећа лиценца из своје 
струке, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење).

Доктор специјалиста офталмологије
на одређено време, у Служби консултативно 

специјалистичкој

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
завршена специјализација из офталмологије, VII/2 степен стручне 
спреме, важећа лиценца из своје струке, познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, 
уверење о држављанству, фотокопију дипломе, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фото-
копију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС и сајту 
Дома здравља “Др Симо Милошевић”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Обавештење о избору кандидата 
биће објављено на сајту Дома здравља. По завршетку огласа пре-
дата документа се неће враћати кандидатима.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Економски техничар
у Служби за немедицинске послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду, кандидати морају да испуњавају посебне 
услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији 
послова Завода за јавно здравље Нови Пазар: IV степен, заврше-
на средња економска школа - економски техничар. Заинтересовани 
кандидати  уз пријаву подносе: оверену фотокопију о завршеној 
школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ да се против њих не води истрага и кривични поступак, крат-
ку биографију са адресом и бројем телефона. Рок за подношење 
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пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора, дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Прија-
ве на оглас доставити главној сестри, у просторије Завода за јавно 
здравље Нови Пазар, Генерала Живковића 1, 36300 Нови Пазар. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„FM PHARM“ DOO 
24000 Суботица, Браће Радић 74

e-mail: jasenka.jovic@fmpharm.co.rs

Техничар у производњи лекова
припрема производње, производња и паковање 

фармацеутских препарата
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, 
хемијски техничар, лаборант, медицински техничар или ветеринар-
ски техничар, без обзира на радно искуство. Пробни рад 3 месе-
ца. Слање биографија на горенаведену имејл адресу. Оглас остаје 
отворен до 15.07.2016. године.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет; 6 
месеци лекарског стажа; положен стручни испит; познавање рада 
на рачунару; познавање најмање једног светског језика; лиценца. 
Предност ће имати кандидати са искуством у здравственим устано-
вама које пружају здравствену заштиту деци. Кандидати су дужни 
да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству; фотокопије уговора о раду, 
тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране 
начелника служби здравствених установа на меморандуму, вре-
мену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико их 
кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове на које се примају. Пријаве слати у затво-
реној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком „Пријава 
на конкурс за пријем доктора медицине на одређено време по осно-
ву замене до повратка радника са боловања”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ

“БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 066/882-9168

Дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; фармацеутски факултет; 
пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравстве-
ним установама на истим или сличним пословима; пробни рад три 
месеца. Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету (са 
просечном оценом студирања); оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/
или доктора наука (ако га кандидат има); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-

лење; доказ о радном искуству у струци након положеног испита 
на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волон-
терски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са 
условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на 
разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

37230 Александровац, Др Милана Мирковића 6
тел. 037/751-148

Доктор медицине
на одређено време до 6 месеци, у Служби за 

здравствену заштиту одраслог становништва, 
укључујући хитну медицинску помоћ, медицину рада 
и кућно лечење - Одељење за здравствену заштиту 

одраслог становништва, Здравствена станица 
Александровац

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време до 6 месеци, у Служби за 

здравствену заштиту одраслог становништва, 
укључујући хитну медицинску помоћ, медицину рада 
и кућно лечење - Одељење за здравствену заштиту 

одраслог становништва, Здравствена станица 
Александровац

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време, до 6 месеци, у Служби за 

лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику, 
специјалистичко-консултативну делатност, 

Одељење за специјалистичко-консултативну и другу 
дијагностику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове 
утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља “Др Добривоје Гер. Поповић”. Посебни услови за 
заснивање радног односа за доктора медицине су: завршен меди-
цински факултет (VII/1 степен); положен стручни испит; лиценца 
Лекарске коморе Србије или решење о упису у именик Лекарске 
коморе Србије. Посебни услови за заснивање радног односа за 
медицинску сестру - техничара су: завршена средња медицинска 
школа (IV степен), општи смер; положен стручни испит; лиценца 
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или 
решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спре-
ми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије или решења о упису у Комору медицин-
ских сестара и здравствених техничара Србије; фотокопију личне 
карте; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Оглас се објављује и на сајту Дома здравља “Др Добри-
воје Гер. Поповић”. Пријаве слати на адресу Дома здравља, са наз-
наком “Пријава на оглас за пријем у радни однос” или предати лич-
но у Правној служби Дома здравља, радним данима од 07 до 15 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Mедицина 
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 12 месеци

3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: завршена медицинска школа 
општег смера; положен стручни испит за медицинску сестру - тех-
ничара. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: ове-
рену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Хигијеничар
на одређено време до 12 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена основна школа. Кан-
дидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника, кућно лечење и здравствену негу и 
хигијенско-епидемиолошку заштиту, на одређено 

време до повратка одсутног радника

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника, кућно лечење и здравствену негу и 
хигијенско-епидемиолошку заштиту, на одређено 

време до 24 месеца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме: медицинска сестра - тех-
ничар општег смера са положеним стручним испитом. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој или вишој медицинској школи, општи смер; 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас број 4/2016“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине, специјалиста радиологије са 
ултразвучном дијагностиком
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; положен специјалистич-
ки испит из радиологије са ултразвучном дијагностиком; важећа 
лиценца. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
уверење о положеном специјалистичком испиту; важећу лиценцу; 

лекарско уверење; биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за интензивну негу и терапију Службе 

за интензивну негу и терапију и неонатологију 
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено 

време до 31.07.2016. године, због повећаног обима 
посла

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези и 
отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностич-
ке претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; 
ради и друге послове из свог делокруга, а по налогу непосредног 
руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је 
непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: средња стручна спрема, IV 
степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска 
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; положен 
стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригина-
лу или овереној копији, следећа документа: диплома о заврше-
ној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном 
испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске упра-
ве), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae - 
CV), са адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом засни-
вања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за послове које ће обављати и 
фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или 
поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем 1 медицинске сестре - техничара на Одељењу за интензив-
ну негу и терапију”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за 
плућне болести Стационара Клинике за педијатрију, 

на одређено време до повратка запослене са 
боловања

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези и 
отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностич-
ке претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; 
ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног 
руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је 
непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: средња стручна спрема, IV 
степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска 

 Mедицина
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сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; положен 
стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригина-
лу или овереној копији, следећа документа: диплома о заврше-
ној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном 
испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске упра-
ве), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae - 
CV), са адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом засни-
вања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за послове које ће обављати и 
фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или 
поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем 1 медицинске сестре - техничара на Одељењу за хроничне 
плућне болести”.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22204 Шид, Алексе Шантића 1

тел 022/712-522
e-mail: domzdravlja@mts.rs

Медицинска сестра
на одређено време до 3 месеца због повећаног обима 

посла, за рад у Служби хитне медицинске помоћи
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и 
положен стручни испит за медицинску сестру - техничара, лиценца.

Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене запослене на 
боловању, за рад у Одељењу лабораторијске 

дијагностике Дома здравља Шид

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа лабораторијског 
смера и положен стручни испит, лиценца.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: копију дипломе, копију 
уверења о положеном стручном испиту, копију лиценце, уверење о 
некажњавању, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак, копију или очитану личну карту. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији ,,Посло-
ви“, путем поште или лично предати у писарницу Дома здравља 
Шид.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ

Франше Д‘ Епереа 5

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, у 
Градском заводу за хитну медицинску помоћ у 

Београду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, медицински 
факултет; положен стручни испит за звање доктора медицине; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је канди-
дат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу). Као доказе о испуњености услова, кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стра-

не надлежног органа (ако је кандидат из радног односа), фотоко-
пију решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком: „За 
јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Оглас 
се објављује на интернет страници Министарства здравља Репу-
блике Србије и у публикацији „Послови“. Рок за подношење пријава 
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о 
избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници 
Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандида-
ти који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос 
на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужан да 
достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ 
о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; извештај 
о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежа-
ним условима; уверења да се против кандидата не води истрага 
или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију 
уверења полицијске управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве 
на претходно осигурање - М образац и радну књижицу.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ

Франше Д‘ Епереа 5

Возач
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, у 
Градском заводу за хитну медицинску помоћ у 

Београду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: III/V степен стру-
чне спреме - возач моторног возила, возачка дозвола Б катего-
рије, 1 година радног искуства на пословима возача. Као доказе 
о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фото-
копију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о 
држављанству; фотокопију дипломе о завршеној школи, фотоко-
пију возачке дозволе, потврду о радном искуству на пословима 
возача. Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назна-
ком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. 
Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије и у публикацији „Послови“. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на 
веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београ-
ду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације. Кандидат који буде изабран за пријем у рад-
ни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду биће 
дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, 
као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис 
Б; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад 
под отежаним условима; уверења да се против кандидата не води 
истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); 
фотокопију уверења полицијске управе да лице није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотоко-
пију одјаве на претходно осигурање - М образац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5

тел. 011/4073-661

Виши физиотерапеут
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног запосленог 

УСЛОВИ: виша медицинска школа (VI степен) - одсек физиотерапе-
ута; положен стручни испит; лиценца за рад; радно искуство до 6 
месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
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са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотоко-
пије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рође-
них, уверења о држављанству, потврда да се против лица не води 
судски поступак, доказ о радном искуству, уверење о положеном 
стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и раз-
војну неурологију, Београд, Сокобањска 17а (Правна служба). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО
Неготин - Душановац, Дупљанска бб

тел. 019/570-450, 063/1194-006

Дипломирани социјални радник
Опис посла: пријем и вођење евиденције корисника старачког 
дома.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални рад-
ник, радно искуство није битно. Радно време: 8 сати, рад у сменама, 
обезбеђен смештај, обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до попу-
не радног места. Заинтересовани кандидати се могу јавити посло-
давцу путем контакт телефона. Лице за контакт: Жикица Бадић.

ДОМ ЗДРАВЉА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, до 
3 месеца, за рад на пословима доктора медицине у 
Служби опште медицне, Амбуланта Дијагностичког 

центра Дома здравља Крушевац 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински 
факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору. 

Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима посла, 

до 3 месеца, за рад на пословима лабораторијског 
техничара, у Одељењу лабораторијске дијагностике 

Дома здравља Крушевац 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа - смер лабораторијски техничар, IV степен стру-
чне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору. 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла, 
до 3 месеца, за рад на пословима тимске сестре - 
техничара у Служби опште медицине, Амбуланта 

Нова пијаца Дома здравља Крушевац 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у комору. 

Педијатријска сестра - техничар или 
медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног обима посла, до 6 
месеци, за рад на пословима тимске сестре Одељењу 
за здравствену заштиту деце предшколског узраста 

Дома здравља Крушевац 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 

медицинска школа педијатријског или општег смера, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору. 

Стоматолошка сестра - техничар или 
медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног обима посла, до 
3 месеца, за рад на пословима тимске стоматолошке 

сестре у Одсеку опште стоматологије Службе 
стоматолошке заштите Дома здравља Крушевац 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа стоматолошког или општег смера, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које рад-
но место се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, овере-
ну фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву 
да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да 
се против њих не води кривични поступак; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. 

Спремачица
на одређено време због повећаног обима посла, од 
3 месеца, за рад у Одсеку за одржавање хигијене 

објеката и простора 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена основна 
школа, I степен стручне спреме, положен стручни испит. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које 
радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе 
пријаву и да се против њих не води кривични поступак; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни однос и 
уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са документацијом слати на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

Доктор медицине
Опис посла: Пружа све видове медицинске заштите грађанима свих 
узраста, учествује у здравственом васпитању грађана, води пропи-
сану медицинску документацију, одговара за стручност рада своје 
екипе, врши и друге послове по налогу начелника службе и дирек-
тора Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Уз пријаву се подноси кратка биографија (пожељно навести имејл 
адресу) и докази о испуњености услова конкурса (у неовереним 
фотокопијама).

Доктор медицине
на одређено време до годину дана

4 извршиоца

Опис посла: Пружа све видове медицинске заштите грађанима свих 
узраста, учествује у здравственом васпитању грађана, води пропи-
сану медицинску документацију, одговара за стручност рада своје 
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екипе, врши и друге послове по налогу начелника службе и дирек-
тора Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Уз пријаву се подноси кратка биографија (пожељно навести имејл 
адресу) и докази о испуњености услова конкурса (у неовереним 
фотокопијама).
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дома здравља Ковин, Трг 
ослобођења 4, 26220 Ковин, са назнаком „За конкурс“ или донети 
лично у канцеларију Одсека за правне послове, број 57, на другом 
спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“.

РОДОЉУБ ЂУРИЋ ПР ПОЛИКЛИНИКА
„ЗДРАВО МЕД“ СУБОТИЦА

Суботица, Вука Караџића 19
тел. 064/8890-361, 024/559-950
e-mail: pzdravomed@gmail.com

Специјалиста офталмологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно искуство није битно; 
положен стручни испит, лиценца за лекаре. Послодавац даје плату 
у оквиру које лице може обезбедити себи смештај, обезбеђен је 
превоз, дужина радног времена - 8 сати, ради се пре подне (по 
договору може и после подне). Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
поштом, имејлом или да се јаве на контакт телефоне послодавца.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: овере-
ну копију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту за доктора меди-
цине, извод из матичне књиге рођених, уверење из евиденције 
Националне службе за запошљавање, лекарско уверење. Избор 
између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на 
основу чл.9 тачке 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравстве-
не установе чији је оснивач Република Србија.

  
    Грађевинарство и индустрија

„ПЕРФЕКТ ЕЛЕКТРО“ ДОО 
24000 Суботица, Љубе Шерцера 17

тел. 024/545-169
e-mail: perfektelektro@yahoo.com 

Пројектант електричних инсталација 
УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме електро струке, без обзира 
на радно искуство. Рад на рачунару (Autocad, Word, Excel), возач-
ка дозвола Б категорије, пожељно познавање енглеског језика. 
Исхрана обезбеђена. Пробни рад 3 месеца. Оглас је отворен до 
09.07.2016. године.

„ХЕМОФАРМ“ АД
26300 Вршац, Београдски пут бб

www.hemofarm.com 

Металоглодач
на одређено време од 6 месеци 

Опис послова: израда машинских делова на универзалној и алатној 
глодалици; рад на машинама за финализацију, попут равне бруси-
лице и оштрилице; одржавање опреме.

УСЛОВИ: вишегодишње радно искуство у машинској обради; завр-
шена школа металске струке (металоглодач, металостругар); спо-
собност прилагођавања компјутеризованим машинама; прецизност 
и самосталност у раду. Нудимо: разноврсне, изазовне и одговорне 
задатке, рад на висококвалитетној опреми, стимулативна примања. 
Пријаву (CV и пропратно писмо) можете послати поштом, са назна-
ком „За људске ресурсе“ и на имејл адресу: posao@hemofarm.com. 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Рок за 
подношење пријава: 30.06.2016. године.

„ЕКОПАН ПЛУС“ ДОО
18000 Ниш, Учитељ Милина 3

тел. 018/512-312

Оператер на ЦНЦ ласерској машини за сечење 
метала

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: техничар компјутерског управљања или КВ радник; 
познавање рада на рачунару. Рок за пријаву: 30.06.2016. године.

Израда позиција за котлове
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: бравар; искуство у раду за руч-
но профилисање лима. Рок за пријаву: 30.06.2016. године.

Израда металних оплата разводних ормана
на одређено време до 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, лимар; радно искуство до 12 
месеци. Рок за пријаву: 30.06.2016. године.

 Mедицина / Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, посао се тражи
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Саобраћај и везе
„ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ“ ДОО

18000 Ниш, Војводе Мишића 58/2

Возач
на одређено време

УСЛОВИ: возачка дозвола Е категорије; радно искуство: 12 месе-
ци; пробни рад: 1 месец. Телефон за контакт: 062/258-785. Рок за 
пријаву: 30 дана.

АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“
11070 Нови Београд, Гандијева 148а, Локал 31

тел. 060/154-7273
e-mail: zvezdan7@hotmail.com

Инструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, обавезна лиценца, без обзира на 
радно искуство. Пријаве на конкурс путем телефона: 060/154-7273. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

               Култура и информисање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ВУК КАРАЏИЋ”

16205 Бојник, Трг слободе 22
тел. 016/821-138

Конкурс објављен 01.06.2016. године у публикацији 
„Послови“, за место директора установе, поништава се на 
основу решења Вишег суда у Лесковцу.

     Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОСНОВНА ШКОЛА

“РУДОВЦИ”
11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4

тел. 011/8192-220

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме, према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, сви кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање; 2. 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су обавезни да приложе: 1. доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених); 2. оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем  образовању; 3. ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, осим за приправнике који могу 
засновати радни однос без положеног испита за лиценцу; 4. доказ о 
поседовању образовања и психолошких, педагошких и методичких 

Саобраћај и везе / Култура и информисање / 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 малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног одно-
са утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или 
ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној 
здравственој установи на захтев директора.
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дисциплина (уверење ии потврду) издат од стране високошколске 
установе, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, при чему се сматра 
да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио испит за лиценцу, има образовање из 
наведених дисциплина; 5. доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-вас-
питни рад). Одлуку о избору кандидата директор доноси у року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пријаве доставити лично 
или путем поште, на горенаведену адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну област 
Физиологија животиња и човека

на Катедри за упоредну физиологију и 
екофизиологију, у Институту за физиологију и 

биохемију, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира, непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом 
образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипло-
ме и списком и сепратима научних и стручних радова доставити 
Архиви факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И 
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291-196
e-mail:vslpu@vslpu.edu.rs

Наставник вештина за групу предмета у 
области примењених уметности и дизајна

на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање, VII/1 степен стручне спреме у 
области примењених уметности и дизајна: рад у софтверским паке-
тима за 3Д моделинг и 2Д пројектовање; професионално радно 
искуство у области примењених уметности и дизајна; радно иску-
ство у настави. Право учешћа на конкурсу имају лица која испуња-
вају услове прописане Законом о високом образовању, Правилни-
ком о избору наставника школе и Правилником о систематизацији и 
организацији радних места. Кандидати подносе: пријаву на конкурс 
(на прописаном обрасцу - преузима се са сајта школе: www.vslpu.
edu.rs и достављају је у електронској и штампаној форми), радну 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
органа да правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи (чл. 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању), оверену фотокопију дипломе, односно уверења о дипло-
мирању и портфолио. Пријаве са прилозима подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Висока школа 
ликовних и примењених уметности струковних студија у Београ-
ду, Панте Срећковића 2. Непотпуне и неблаговремено достављне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за ужу 
научну област Аналитичка хемија

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент докторских студија) из 
научне области за коју се бира; други услови утврђени су чланом 
72 Закона о високом образовању и Статутом Хемијског факултета. 
Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и 
сепаратима научних и стручних радова, доставити Архиви Факул-
тета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор за ужу 
научну Међународно-правну област 

избор ванредног професора врши се на одређено 
време од 5 година, а избор редовног професора на 

неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као 
и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15 и 
Статутом Факултета политичких наука за избор у звање ванредног, 
односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (пречишћен текст) („Глас-
ник Универзитета у Београду“, бр.183 од 12.02.2015. године). Уз 
пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних 
и стручних радова, радове и друге доказе предвиђене важећим 
правним нормама. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, 
Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент за ужу научну област Медијске студије 
и новинарство

на одређено време од 5 година 

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

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове 
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

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

тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: основне академске студије (180 ЕСПБ), основне струковне 
студије (180 ЕСПБ), више образовање - VI степен стручне спреме, 
васпитач, основне академске студије (240 ЕСПБ), струковне спе-
цијалистичке студије (240 ЕСПБ), академске мастер студије (300 
ЕСПБ), VII степен стручне спреме, дипломирани васпитач, мастер 
васпитач.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач, 
основне струковне студије (180 ЕСПБ), више образовање, VI степен 
стручне  спреме, медицинска сестра - васпитач.

Медицинска сестра на превентивној 
здравственој заштити

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
медицинска сестра, основне академске студије (180 ЕСПБ), основне 
струковне студије (180 ЕСПБ), више образовање медицинских нау-
ка - VI степен стручне спреме.

Радник на припреми пецива и колача - пекар - 
посластичар

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пекар - посластичар.

Радник на одржавању чистоће у објектима - 
спремачица

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа пред-
виђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Писане пријаве достављати искљу-
чиво путем поште, на адресу: Предшколска установа „11. април“, 
Народних хероја 12а, са назнаком радног места за које се канди-
дат пријављује. Доставља се доказ о стручној спреми и уверење 
о држављанству, а фотокопије докумената морају бити оверене 
и не старије од шест месеци. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну 
књижицу. Кандидати не могу бити лица осуђивана правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља установа од надлежног органа). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења о условима 
рада могу се добити на број телефона: 011/2603-042.

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

тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

Возач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средња школа - КВ возач, 1 
година радног искуства, Б или Ц категорија; IV степен стручне 
спреме, средња школа, 1 година радног искуства, Б или Ц кате-
горија. Поред општих услова за заснивање радног односа пред-
виђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чланом 120 став 1 тачкт 1, 2, 3, 4, 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Писане пријаве достављати искљу-
чиво путем поште, на адресу: Предшколска установа „11. април“, 
Народних хероја 12а, са назнаком радног места за које се канди-
дат пријављује. За радно место доставља се: доказ о стручној спре-
ми, уверење о држављанству, за возача - копија возачке дозволе, 
за радна места где се тражи радно искуство - потврда о радном 
искуству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од шест 
месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Кандидати 
не могу бити лица осуђивана правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља установа од надлеж-
ног органа). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Ближа обавештења о условима рада могу се добити на број 
телефона: 011/2603-042.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

11000 Београд, Високог Стевана 2
e-mail: info@fasper.bg.ac.rs

www.fasper.br.ac.rs
тел. 011/2183-036

факс: 011/2183-081

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Олигофренологија

на одређено време од три године, са непуним радним 
временом

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен Факултет за специјал-
ну едукацију и рехабилитацију, студент докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам, као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 72 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 44/10, 
93/12 и 89/13, 99/14) и услове предвиђене Статутом Факултета за 
избор сарадника у звање асистента.

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време од три године, са непуним радним 
временом

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, студент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам, као и да 
испуњава остале услове предвиђене чл. 72 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 44/10, 93/12 и 89/13, 99/14) и 
услове предвиђене Статутом Факултета за избор сарадника у звање 
асистента.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
научну област Социјална патологија

на одређено време од једне године, са непуним 
радним временом

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, 
који је Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам, као и да испуњава 
остале услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“ бр. 99/2014) и услове предвиђене Статутом Факултета 
за избор сарадника у звање сарадника у настави.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Психологија криминала и 

поремећаја понашања
на одређено време од једне године, са непуним 

радним временом

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, 
који је филозофски факултет, одсек психологија, завршио са уку-
пном просечном оценом најмање осам, као и да испуњава остале 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“ бр. 99/2014) и услове предвиђене Статутом Факултета за избор 
сарадника у звање сарадника у настави.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на кон-
курс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод 
из матичне књиге рођених, држављанство и потврду надлежног 
органа да кандидат није под истрагом. Рок за подношење пријава 
је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета 
у Београду, Високог Стевана 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Доцент за ужу научну област Руковање 
материјалом и еко-логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора нау-
ка. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“ бр. 76/05) и Статутом Саобраћајног факултета. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак 
радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Бео-
град, Војводе Степе 305.

МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

Наставник за ужу област Рачунарске игре
на одређено време

Наставник за ужу област Информациони 
системи

на одређено време

Наставник за ужу област Информационе 
технологије

на одређено време

Наставник за ужу област Операциони 
менаџмент

на одређено време

Наставник за ужу област Маркетинг менаџмент
на одређено време

Асистент или сарадник за ужу област 
Информационе технологије

на одређено време, за Београд и Ниш

Асистент или сарадник за ужу област 
Софтверско инжењерство

на одређено време, за Београд и Ниш

Асистент или сарадник за ужу област 
Рачунарске игре

на одређено време, за Београд

Асистент или сарадник за ужу област 
Информациони системи

на одређено време, за Београд

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за избор у звања 
дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзите-
та и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању 
радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзи-
тету. Кандидати који испуњавају услове конкурса треба да попуне 
електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан 
универзитета: http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-
zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву послати на мејл адре-
су: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије 
диплома и радова) у електронском или папирном облику, кандида-
ти треба да доставе на адресу: Универзитет Метрополитан, Тадеу-
ша Кошћушка 63, 11000 Београд. За додатне информације канди-
дати се могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rс или на број телефона: 011/2030-885 (Валентина 
Катић). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

БОР
ИСПРАВКА КОНКУРСА

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Конкурс објављен 08.06.2016. године у публикацији 
„Послови“ бр. 677, за радно место: универзитетски настав-
ник за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и 
хемијско инжењерство, на одређено време и са непуним 
радним временом, уместо речи: на одређено време од 24 
месеца, треба да стоји: на одређено време од 5 година.

ЧАЧАК
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Ванредни професор за ужу научну област 
Заштита биљака

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских наука, 
доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука. Оста-
ли услови за избор у звање наставника утврђени су чланом 64 
став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 
68/15), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Агрономског факултета у Чачку. Кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 
4 Закона о високом образовању  и дужан је да уз пријаву на конкурс 

Наука и образовање
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достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандида-
та који не доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов 
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс треба да садржи 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања 
и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности и друго. Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (www.kg.ac.rs - прописи и документи - образовање и наста-
ва), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да реле-
вантна докумената, која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чла-
ном 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља 
у електронском облику, на начин утврђен овим упутством. Адреса 
на коју се подносе пријаве на конкурс: Агрономском факултету у 
Чачку, Цара Душана 34, 32000 Чачак 32000. Рок за пријаву на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.  

Сарадник у настави за ужу научну област 
Хемија

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани инжењер 
технологије, дипломирани хемичар, дипломирани физикохеми-
чар, инжењер технологије, физикохемичар, хемичар, биохемичар, 
дипломирани инжењер прехрамбене технологије (уписане мастер 
академске или специјалистичке студије); студент мастер академ-
ских или специјалистичких студија, који је студије првог степе-
на завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Остали 
услови за избор у звање сарадника у настави утврђени су чланом 
71 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/14 и 68/15). Кандидат мора да испуњава општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона 
о високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс доста-
ви и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који 
не доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов, неће се 
узети у разматрање. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак научних и стручних радова), радови, ове-
рена фотокопија дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ 
о уписаним мастер академским или специјалистичким студијама, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству, подносе се Агрономском 
факултету у Чачку, Цара Душана 34. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

e-mail: vrticlucani@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава услове 
из члана 59, 8 став 2, односно члана 8 став 3 и члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и 
Правилника о ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/15): да има 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, тј. ако је стекао високо 
образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и има најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања; односно да има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 3 Закона, тј. ако је стекао високо обра-

зовање за васпитача на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем и има најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања; дозвола за рад (положен стручни 
испит - испит за лиценцу); обука и положен испит за директора 
установе (кандидат изабран за директора установе дужан је да 
положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања 
на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама 
система и образовања и васпитања); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад да 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 вас-
питања и да у току избора није утврђено да је против њега покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: 1) оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2) оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту (лиценци), 3) доказ 
о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог образовања (потврда), 4) уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), 5) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал образац са холограмом или оверена копија не старија 
од 6 месеци), 6) потврду надлежног органа МУП-а о непостојању 
правоснажне осуде за дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона, 7) 
уверење/потврда издата од стране надлежног суда да у току избора 
није утврђено да је против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци), 8) 
доказ од одговарајуће високошколске установе о познавању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 9) биографију са пода-
цима о кретању у служби. Напомена: уверење о положеном испиту 
за директора установе се не доставља, с обзиром да Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку и 
полагање испита за директора установе. Уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, издато 
од стране надлежне здравствене установе. Доказ број 6 прибавља 
установа по службеној дужности. Сва документа која се подносе уз 
пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије, не старије 
од 6 месеци. Директор се бира на 4 године. Мандат директора тече 
од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу установе, Радничка бб, 32240 Лучани или 
предати лично у правно-административну службу на истој адреси, 
са назнаком „Конкурс за директора“.

ЈАГОДИНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35213 Деспотовац, Рудничка 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; одговарајуће радно иску-
ство на пословима образовања и васпитања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или прив-
редни преступ утврђен Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15), за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, 
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора. Кандидат за 
директора средње школе мора да има одговарајуће образовање и 
радно искуство - ако је стекао високо образовање за наставника или 
педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студија-

Наука и образовање
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ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора 
установе образовања и васпитања мора да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Способност 
из става 1 овог члана доказује се лекарским уверењем које издаје 
надлежна здравствена установа. Кандидат не може да буде лице за 
које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискри-
минаторно понашање или лице које је правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, као ни лице које је 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат не може да оствари предност приликом избора 
ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични 
поступак доношења наредбе о спровођењу истраге потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу за наставника или педагога или психолога, потврду 
о радном искуству у установи од најмање 5 година на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, уверење да лице није под истрагом (не старије од 6 месе-
ци), радну биографију. Лекарско уверење доставља се пре закљу-
чења уговора о раду, доказ о неосуђиваности прибавља установа 
по службеној дужности. Уколико се предају фотокопије исправа 
исте морају бити оверене од стране надлежног органа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс 
доставити на горенаведену адресу, са назнакон „Конкурс за избор 
директора“ или предати лично у просторијама секретара школе, од 
08,00 до 13,00 часова.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за филозофију

Наставник у звање редовног професора за 
научну област Филозофија, ужа научна област 

Античко-средњовековна филозофија

Наставник у звање ванредног професора за 
научну област Филозофија, ужа научна област 

Античко-средњовековна филозофија
на одређено време од 5 година

Студијски програм за педагогију

Сарадник у настави за научну област 
Педагошке науке, ужа научна област 

Педагогија, теорија наставе и методика 
васпитно-образовног рада

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије 
(„Сл. гласник РС“, број 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15-аутентично 
тумачење и 68/15), Статутом Филозофског факултета и Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митрови-
ци. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних 
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није правноснажном 
пресудом осуђиван за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 

примања мита у обављању послова у високошколској установи; 
уверење о држављанству Републике Србије), подносе се на адре-
су: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска 
Митровица, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити и на 
бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I 117

тел. 028/497-924

Сарадник у звању асистента за ужу уметничку 
област Глума

на Одсеку - департману драмских уметности, на 
одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају 
прописане опште и посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007-аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015-аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Факултета 
и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника Факултета уметности у 
Приштини, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Кандидати подносе: пријаву; доказ о уписаним (или 
завршеним) одговарајућим докторским студијама; биографију са 
библиографијом у три примерка; списак радова из области за коју 
конкуришу (са линкованим доказима о свакој наведеној референ-
ци), у складу са репрезентативним референцама и стандардима за 
акредитацију за образовно-уметничку област Драмске и аудиовизу-
елне уметности, у три примерка; оверен препис диплома. Кандида-
ти на CD-у достављају биографију (написану ћириличним писмом у 
програму Word) са библиографијом, као и списак радова, у три при-
мерка. Рок за пријављивње на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Учесници конкурса потписану пријаву на конкурс, потписа-
ни списак приложене документације, поднетих радова и потребну 
документацију којом доказују испуњеност конкурсних услова, дос-
тављају у три примерка на CD-у, на адресу: Факултет уметности, 
Краља Петра I број 117, 38227 Звечан. За додатне информације 
тел: 028/497-924. Репрезентативне референце и услови за избор 
сарадника могу се преузети са сајта www.art.pr.ac.rs. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

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

Секретар факултета
УСЛОВИ: дипломирани правник (основне студије - VII/1 степен 
стручне спреме или мастер правник), положен правосудни испит 
и најмање три године радног искуства у струци и други општи и 
посебни услови прописани законом и актима факултета.

Шеф Службе за техничке послове, послове 
обезбеђења имовине и остале послове

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства (основне студије - 
VII/1 степен стручне спреме или основне академске студије) и нај-
мање три године радног искуства у струци и други општи и посебни 
услови прописани законом и актима факултета.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручности и други општи и посебни услови про-
писани законом и актима факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас потребно је доставити: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фото-
копије оверених диплома или уверења којима се потврђује стручна 
спрема, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
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ци, уверење суда да се против кандидата не води кривични посту-
пак, уверење о положеном правосудном испиту (за извршиоца на 
пословима секретара), уверење о радном искуству (за извршиоце 
на пословима секретара и шефа Службе за техничке послове). 
Оглас је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За 
оглас”, доставити на адресу: Економски факултет, 34000 Крагује-
вац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14
тел. 034/6170-602

Наставник историје
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
са 20% радног времена, за рад у матичној школи и у 

издвојеном одељењу у Шумарицама

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове за запослење пред-
виђене чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), односно да испуњава услове из члана 120 
став 1 тачке 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има 
одговарајући степен стручне спреме у наведеном занимању у скла-
ду са чл. 8 ст 1, 2 и 4 и чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник“ број 11/12 и 15/13); кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да зна језик на коме се изво-
ди настава; да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова 
подноси се пре закључивања уговора о раду, а проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за запошљавање); да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење прибавља установа). Уз пријаву на конкурс 
кандидат је у обавези да достави следећу документацију: кратак 
преглед радне биографије; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеном факултету (овера не старија од 
шест месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци). 
Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Јован Поповић“, Краља Мила-
на IV 14, 34000 Крагујевац, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област 
Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака
у Институту за биологију и екологију факултета, на 

одређено време - пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолош-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“ 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о ближим условима и поступку за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о 
условима за избор наставника факултета и Правилником о система-
тизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати 
су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Информациони 
системи

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време пет година, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области технич-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“ 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о ближим условима и поступку за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета, Правилником о 
условима за избор наставника факултета и Правилником о система-
тизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати 
су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави за ужу Кривичноправну 
научну област

на одређено време од једне године, са условима 
из чл. 71 Закона о високом образовању и чл. 127 

Статута Правног факултета у Крагујевцу 
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Римско право

на одређено време од једне године, са условима 
из чл. 71 Закона о високом образовању и чл. 127 

Статута Правног факултета у Крагујевцу 
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Историја државе и права

на одређено време од једне године, са условима 
из чл. 71 Закона о високом образовању и чл. 127 

Статута Правног факултета у Крагујевцу 
Сарадник у настави за ужу Јавноправну и 

теоријскоправну научну област
на одређено време од једне године, са условима 
из чл. 71 Закона о високом образовању и чл. 127 

Статута Правног факултета у Крагујевцу 

ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани су чланом 
62 ст.4 Закона о високом образовању, Статутом и другим актима 
Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса слати на горенаведену адресу факултета, у 
року од 8 дана.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, у издвојеном одељењу ОШ 
„Иво Лола Рибар“ у Мрмошу

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: 
оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверене фотокопије 
уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци) и извода из 
матичне књиге рођених. Услов да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказује 
се лекарским уверењем пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
СРЕДЊА ШКОЛА

НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб
тел. 020/320-768, 321-289, 062/661-865

Наставник основа економије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 

и стручних сарадника у средњој школи. Уз пријаву кандидат тре-
ба да приложи следеће доказе: диплому о стеченој стручној спре-
ми (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству; 
лекарско уверење о општој психофизичкој здравственој способ-
ности за рад у средњој школи (подноси се при закључивању угово-
ра о раду); уверење суда да се против кандидата не води истрага 
нити да је подигнута оптужница (оригинал или оверена фотоко-
пија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: Средња школа Нови Пазар, Саве Ковачевића бб, 
36300 Нови Пазар.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ „EДУКОНС“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ

ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ 
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област 
Кривичноправне науке

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће области и општи и посеб-
ни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
Факултета.

Наставник за ужу научну област Теоријско-
политичке науке

УСЛОВИ: докторат из области политичких наука или безбедносних 
наука као и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Статутом факултета. Конкурс је отворен осам дана 
од дана објављивања, а пријаве са потребном документацијом се 
подносе у седишту факултета.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област Германистика

Виши наставник вештина за ужу научну област 
Романистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Румунистика

УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на конкурс: за 
наставника (сва звања) - универзитетски професор: оверена фото-
копија дипломе доктора наука; биографија састављена на основу 
упитника који се може преузети са веб-сајта факултета (www.ff.uns.
ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на кон-
курс за избор у звање универзитетског наставника), у папирном 
облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и сами радови; за асистента, вишег наставни-
ка вештина: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним и 
мастер студијама или магистарским студијама; потврда да су упи-
сани на докторске студије или потврда да је тема докторске дисер-
тације одобрена (за кандидате који завршвају докторат по раније 
важећим прописима и који конкуришу на радно место за асистен-
та); биографија састављену на основу упитника који се може пре-
узети са веб-сајта факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata, извештај за избор у звање сарадника), у папирном 
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облику и на CD-у (за радно место асистента); биографија саставље-
на на основу упитника који се може преузети са веб-сајта факул-
тета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata извештај 
за избор у звање универзитетског професора), у папирном обли-
ку и на CD-у за радно место вишег наставника вештина; подаци о 
досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и сами 
радови.

ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање одређени су Статутом 
Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за избор 
у звања наставника Универзитета у Новом Саду и Статутом Универ-
зитета у Новом Саду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у листу „Послови“. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Производни и 

услужни системи, организација и менаџмент
на одређено време од 5 година, почев од дана 

ступања на снагу уговора о раду

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријског 
инжењерства/инжењерског менанџмента; услови прописани чла-
ном 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзите-
та у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Приложити 
пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса) и 
доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију; овере-
не фотокопије диплома и додатка дипломи; оригинални доказ о 
држављанству (не старији од 6 месеци); оригинални извод из мати-
чне књиге рођених; уверење из суда да кандидата није правоснаж-
но осуђиван; свим дипломама стеченим у иностранству потребно је 
приложити и доказ о нострификацији; списак објављених научних 
радова, књиге и саме радове. Комисија ће разматрати само благо-
времене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на сна-
гу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана 
објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА”

21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 22
тел/факс: 021/6045-893

e-mail: novisekretar@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 15.06.2016. годи-
не, за наставника математике и наставника енглеског јези-
ка, поништава се у целости, јер је у претходном броју (677), 
од 08.06.2016. године, исти оглас већ објављен.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-500

Избор у звање и заснивање радног односа 
професора струковних студија, за ужу  

стручну област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Зако-
ном о високом образовању (члан 64 Закона) кандидати морају да 
испуне и посебне услове: дипломирани инжењер електротехнике - 
одсек електроенегетски, магистар техничких наука, научни степен: 
доктор техничких наука. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе 
и доказе о испуњавању наведених услова, биографију, фотокопије 
диплома, списак објављених радова. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Ванредни или редовни професор за област 
драмских уметности, ужа област Глумачке 

вештине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских 
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област глума или режија; кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије 
уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за 
поље уметности); попуњен образац биографских података (Обра-
зац 1А уметност) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији Наставници-Конкурси), приложен у 
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуња-
вању услова радног места у складу са Минималним критеријуми-
ма за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Доцент за ужу научну област Теорија медија
на одређено време 5 година, са 50% радног времена

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из области теорије умет-
ности и медија; кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије умет-
ности и Правилником о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље 
друштвено-хуманистичких наука); попуњен образац биографских 
података (Образац 1А наука) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији Наставници-Конкур-
си), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале 
доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним 
критеријумима за поље друштвено-хуманистичких наука Правилни-
ка о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду.

Самостални стручни сарадник за област 
драмских уметности, ужа област Глума

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област глума, на мађарском језику; кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” 
број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Акаде-
мије уметности; попуњен образац биографских података (Образац 
2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.рс у секцији Наставници-Конкурси), приложен у штампаној 
и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са чланом 119 Статута Академије уметности 
Нови Сад.

Виши или самостални стручни сарадник 
корепетитор за област музичке уметности

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских 
студија из области музичке уметности, ужа област клавир; кандида-
ти треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014) и Статутом Академије уметности; попуњен образац био-
графских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији Наставници-Конкур-
си), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале 
доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 119 
Статута Академије уметности Нови Сад.

Виши или самостални стручни сарадник 
за област ликовних уметности, ужа област 

Фотографија

Наука и образовање
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УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских 
студија из области ликовних уметности, ужа област фотографија; 
кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 
и 99/2014) и Статутом Академије уметности; попуњен образац био-
графских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији Наставници-Конкур-
си), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале 
доказе о испуњавању услова радног места, у складу са чланом 119 
Статута Академије уметности Нови Сад. 

ОСТАЛО: Закон о високом образовању, Статут Академије уметности 
и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs - у секцији Наставници- Конкурси). Сви 
кандидати достављају: пријаву на конкурс која мора да садржи 
назив радног места за које кандидат конкурише, списак документа-
ције коју прилаже, контакт адресу и број телефона; оверену фото-
копију дипломе о завршеним одговарајућим студијама; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању 
прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци); личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта). Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључи-
во у штампаној форми, на горенаведену адресу. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО
ПУ „КОЛИБРИ“

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб
тел. 013/662-122

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат да има одговарајуће образовање - високо 
образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и да има најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања, ако је стекао високо образо-
вање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање и има најмање десет година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, 4. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да има дозволу за 
рад; 7. да је завршио обуку и положио испит за директора устано-
ве; 8. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати који конкуришу су дужни да поднесу пријаву на конкурс 
својеручно потписану, као и доказе о испуњености услова, и то: 
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2. уверење о положеним испитима из психо-
логије и педагогије на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи или оверене странице индекса из којих се може утврдити 
да кандидат има положене испите из психологије и педагогије; 3. 
доказ о поседовању лиценце за рад (оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци); 4. уверење установе или оверена фотокопија 
радне књижице као доказ о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања; 5. за доказивање услова о знању језика 
кандидат доставља диплому издату на српском језику; 6. уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал, не старије од 6 месе-
ци); 7. радну биографију са кретањем у служби; 8. оквирни план 
рада за време мандата (приложен предлог програма рада, мера, 
организације и начин руковођења установом); 9. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, на старија од 6 

месеци). С обзиром да подзаконски акт из члана 59 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања није донет, документација 
без доказа о обуци и положеном испиту за директора се сматра 
комплетном. Доказ из тачке 2. услова биће тражен од кандидата 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Установа ће по 
службеној дужности прибавити доказ из тачке 4 услова. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
26000 Панчево, Новосељански пут 31 

Наставник Пољопривредних машина, 
Пољопривредне технике и Менаџмента и 
експлоатације пољопривредних машина

на одређено време преко 60 дана, до повратка 
одсутне запослене

УСЛОВИ: За горенаведена радна места може се примити лице које 
испуњава следеће услове: 1) да је држављанин Републике Србије, 
2) да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/200, 3/2003 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014,5/20015), за 
наведени наставни предмет и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 5/2015) и у складу са чланом 8 ст 2 тачке 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ доставља кандидат који буде изабран по кон-
курсу, а пре потписивања уговора о раду); 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); 6) да поседује 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова ( члан 8 ст. 
4 Закона о основама система образовања и васпитања). У поступку 
одлучивања о избору по конкурсу, директор ће кандидате који уђу у 
ужи избор упутити на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака, у складу са 
чл. 130 ст.4 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз својеручно потписану пријаву на конкурс са назнаком да се кон-
курише за наведено радно место, потребно је приложити: оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик) - диплома издата на српском 
језику или уверење да је кандидат полагао српски језик на факул-
тету, доказ да поседује образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати који имају положен стручни испит или испит за 
лиценцу или који су имали педагогију и психологију на факултету 
- дужни су да доставе доказ о томе. Школа прибавља доказе о нео-
суђиваности кандидата службеним путем, па није потребно да исте 
кандидати достављају уз пријаву на конкурс. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на 
конкурс слати на адресу: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“, 
Новосељански пут 31, Панчево, са назнаком „За конкурс“. 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наставник грађанског васпитања
са 45% радног времена, на одређено време преко 60 

дана до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике Србије, 2) да 
има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/200, 3/2003 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015), за 
наведени наставни предмет и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 5/2015) и у складу са чланом 8 ст. 2 тачке 1 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 4) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде изабран 
по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду), 5) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик), 6) да 
поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 
8 ст.4 Закона о основама система образовања и васпитања). У 
поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор ће кандидате 
који уђу у ужи избор упутити на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, у 
складу са чл. 130 ст.4 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, са назнаком 
да се конкурише за наведено радно место, потребно је приложи-
ти следеће: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - дипло-
ма издата на српском језику или уверење да је кандидат полагао 
српски језик на факултету, доказ да кандидат поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Кандидати који имају 
положен стручни испит или испит за лиценцу или који су имали 
педагогију и психологију на факултету - дужни су да доставе доказ 
о томе. Школа прибавља доказе о неосуђиваности кандидата служ-
беним путем, па није потребно да исте кандидати достављају уз 
пријаву на конкурс. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на адре-
су: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“, Новосељански пут 31, 
Панчево, са назнаком „За конкурс“. 

Наставник Експлоатације пољопривредних 
машина, Пољопривредних машина, 

Пољопривредне технике, Економике 
пољопривредне механизације са 

предузетништвом и Предузетништва
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

одсутне запослене

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике Србије, 2) да 
има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/200, 3/2003 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015), за 
наведени наставни предмет и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 5/2015) и у складу са чланом 8 ст. 2 тачке 1 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 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 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде изабран 
по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду), 5) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик), 6) да 
поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 
8 ст.4 Закона о основама система образовања и васпитања). У 
поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор ће кандидате 
који уђу у ужи избор упутити на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, у 
складу са чл. 130 ст.4 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, са назнаком 
да се конкурише за наведено радно место, потребно је приложи-
ти следеће: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - дипло-
ма издата на српском језику или уверење да је кандидат полагао 
српски језик на факултету, доказ да кандидат поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Кандидати који имају 
положен стручни испит или испит за лиценцу или који су имали 
педагогију и психологију на факултету - дужни су да доставе доказ 
о томе. Школа прибавља доказе о неосуђиваности кандидата служ-
беним путем, па није потребно да исте кандидати достављају уз 
пријаву на конкурс. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на адре-
су: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“, Новосељански пут 31, 
Панчево, са назнаком „За конкурс“.

ПИРОТ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МЛАДОСТ“
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

тел. 010/312-622

Наставник - дефектолог
на одређено време до престанка дужности директора 

школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено на факулте-
ту за специјалну едукацију и рехабилитацију - смер олигофрено-
лошки: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године или 3) на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању, доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених 
или уверење о држављанству), доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику). Одговарајуће лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа по служ-
беној дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор шко-
ле ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима, која ће 
се извршити у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава од стране надлежне службе за послове запошљавања. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона, број: 010/312-622. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: ШОСО „Младост“, Косте Абрашевића 
40, 18300 Пирот.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

18330 Бабушница, 7. јули 26
тел. 010/385-021

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 2016/2017. 

године, односно до 31.8.2017. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа, завршен уводни модул 
Програма за стручно оспособљавање педагошких асистената (уве-
рење Министарства просвете, науке и технолошког развоја); да 
је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да зна српски језик, на коме се реа-
лизује настава у школи; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају доказе о испуњавању 

тражених услова, у овереној фотокопији: доказ о одговарајућој 
стручној спреми и језику на коме су се школовали; доказ о завр-
шеном уводном модулу Програма обуке педагошких асистената у 
организацији Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених/
венчаних. Уверење о здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Податке о неосуђи-
ваности прибавља школа. Кандидати су у обавези да, на основу 
обавештења школе, изврше проверу психофизичких способности 
за рад са ученицима, по процедури Националне службе запошља-
вања. Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест дана од 
дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: 
ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, 18330 Бабушница, 7. јули 26, теле-
фон: 010/385-021.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“
18310 Бела Паланка, Светосавска бб

тел. 018/855-077

Наставник физике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године и 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву је потребно доставити: оверену 
фотокопију дипломе, доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старију од шест месеци). Пријаве 
доставити на адресу: Основна школа „Љупче Шпанац“, Светосавска 
бб, 18310 Бела Паланка, телефон: 018/855-077.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање 
звања сарадника:

Стручни сарадник за ужу научну област 
Филолошке науке - Књижевност и култура

за рад на мађарском наставном језику, на одређено 
време од 3 године

УСЛОВИ: Високошколска установа бира у звање стручног сарад-
ника лице које има завршене мастер академске студије из одго-
варајуће области или стечено високо образовање према раније 
важећим прописима, рад у одговарајућој струци и способност за 
самостално организовање вежби и других облика практичне и 
креативне наставе. Остали услови за избор сарадника Факултета 
предвиђени су одредбама Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр.76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 
97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботи-

Наука и образовање
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ци. У звање наставника може бити избарано лице које није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова на факултету.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми - оригинали или оверене копије, 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија, 
уверење о држављанству - оригинал или оверена копија, списак 
научних радова и радови, доказ установе о способности за само-
стално организовање вежби и других облика практичне и креа-
тивне наставе, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од 
СУП-а, подносе се Учитељском факултету на мађарском наставном 
језику у Суботици, на адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ
“ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ”

24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање, тј. одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септем-
бра 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 наставнике гимназије и њихово 
подручје рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; активно знање мађарског језика.
ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти и степену стручне спре-
ме, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 и 121 
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015), и 
то: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, тј. мађарски језик. Као докази се 
подносе: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој врсти и 
степену стручне спреме, оверен препис или оригинал уверења о 
држављанству Републике Србије; лекарско уверење да је канди-
дат психички, физички и здравствено способан за рад са децом и 
ученицима се подноси пре закључења уговора о раду, односно пре 
доношења решења о именовању и проверава се у току рада; уве-
рење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља установа, само за кандидате 
чије ће се пријаве узети у разматрање; сведочанство о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на мађарском настав-
ном језику или доказ о положеном испиту из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; доказ о радном 
стажу- оверена фотокопија радне књижице или ранији уговори 
о раду (оригинал или оверена фотокопија), доказ о поседовању 
лиценце за рад (оригинал или оверена фотокопија), биографија са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора. Пријаве слати на адресу: Гимназија за талентоване уче-
нике „Деже Костолањи“ у Суботици, Трг жртава фашизма 21, 24000 
Суботица, телефон/факс: 024/524-785. Неблаговремена и непотпу-
на документација се неће разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Психолог 
УСЛОВИ: Према чл. 8 Закона и чл.4 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (,,Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 8/2015-даље: Правилник), послове психолога 
може да обавља лице које има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године: професор психологије, дипломирани 
психолог, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани 
психолог, смер школско-клинички, дипломирани психолог - мастер 
и мастер психолог. Лице које је стекло звање дипломирани пси-
холог-мастер и мастер психолог мора имати најмање 30 ЕСПБ из 
развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових услова доказује 
се потврдом издатом од стране матичне високошколске устано-
ве. У складу с чл.8 и 120 Закона, за наведено радно место, поред 
одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, да има најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 

Наука и образовање

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат

Посао се не чека, 
посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 55  22.06.2016. | Број 679 |   

образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Чл.121 став 7 
Закона прописује да послове стручног сарадника може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Чл.121 став 10 Закона прописује да стручни сарадник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина. У Техничкој школи ,,Иван Сарић“ у Суботици образовно-вас-
питни рад се остварује на српском и мађарском наставном језику.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству РС, овере-
ну копију потврде високошколске установе да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, оверену копију потврде 
матичне високошколске установе о најмање 30 ЕСПБ из развој-
но-педагошких предмета, доказ да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (оверена копија дипломе о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или 
оверена копија потврде о положеном испит из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе). Уколико канди-
дат доставља оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању на мађарском језику која је уредно ностри-
фикована, дужан је да достави и доказ да зна српски језик тј. дос-
тавља оверену копију дипломе о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику. У поступку одлучивања о 
избору стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Уверење о неосуђи-
ваности за изабраног кандидата прибавља школа по завршетку 
конкурса. Лекарско уверење о здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Пријаве са 
доказима доставити на адресу школе: Техничка школа ,,Иван 
Сарић“, Трг Лазара Нешића 9, 24000 Суботица, ПАК 450129. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Информационе технологије

на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор техничких наука, способност за наставни рад; 
научни, односно стручни радови објављени у научним часописи-
ма или зборницима, са рецензијама. Пријаве са прилозима (докази 
о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије 
диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак 
објављених научних и стручних радова, књиге и сами радови), под-
носе се Факултету у року од 8 од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрења-
нин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 
023/550-501.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32

e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог 
за немачки језик, без обзира на радно искуство. Конкурс је отво-
рен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје 
радне биографије да доставе мејлом или путем поште, на горена-
ведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ВРАЊЕ
ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

Село Левосоје, Општина Бујановац
тел. 017/652-239

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова, у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12 и 15/13 и 2/16); наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисиплина; 2) да кандидат има држављанство Републике Србије, 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима, 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, 5) да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: 1) оверен препис (копију) дипломе о одговарајућем образо-
вању и доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, 2) уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци, 3) извод из матичне књиге рођених, 
4) радну биографију и телефон за контакт. Проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Лекарско уверење за рад у просвети дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђености прибавља школа. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве сла-
ти на адресу: Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ Левосоје, 
Бујановац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17542 Врањска Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (VII/1 степен стучне спреме), за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога, дозволу за рад (лицен-
цу), обуку и положен испит за директора школе, најмање 5 годи-
на рада у школи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњавају остале 
услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за пријем у радни однос на пословима 
наставника, педагога или психолога. Директор се бира на период 
од 4 године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о пложе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству), 
извод из матичне књиге рођених, доказ да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење), потврду о радном стажу у школи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Пријава са доказима о испуњавању 

Наука и образовање
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услова подноси се на адресу: Основна школа „Предраг Девеџић“, 
17542 Врањска Бања, Краља Петра I Oслободиоца 44, са назнаком 
„Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ или лично у канцеларији директора школе. 
Рок за одлучивање по конкурсу је 30 дана од истека рока за под-
ношење пријава на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе и на број телефона: 017/545-218.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел/факс: 030/463-391, e-mail: ssntesla@mts.rs

Секретар
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа у 
средњој школи, захтева се одговарајуће високо образовање: дипло-
мирани правник или дипломирани правник - мастер, у складу са чл. 
8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење и 68/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника у 
гимназији и средњој стручној школи. Кандидати уз пријаву подносе, 
у оригиналу или овереној фотокопији: доказ о прописаној стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, доказ да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; уверење надлежних судова да се не води 
истрага нити је подигнута оптужница из надлежности тих судова; 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о поседовању психофизичких и здрав-

ствених способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Педагог
за 75% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа у 
средњој школи, захтева се одговарајуће високо образовање: профе-
сор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер опште 
педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани 
педагог, дипломирани педагог - мастер, мастер педагог, у складу са 
чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење и 68/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника у 
гимназији и средњој стручној школи. Кандидати уз пријаву подносе, 
у оригиналу или овереној фотокопији: доказ о прописаној стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, доказ да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; уверење надлежних судова да се не води 
истрага нити је подигнута оптужница из надлежности тих судова; 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о поседовању психофизичких и здрав-
ствених способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту



Бесплатна публикација о запошљавању 57 22.06.2016. |  Број 679 |   

Шта ми је потребно од докумената да 
бих остварио право на надокнаду услед 
прекида радног односа? Био сам запослен 
у ГП „Мостоградња“ последњих 6 година, а 
22. јуна ми истиче уговор на одређено вре-
ме који послодавац, услед смањења обима 
посла, не жели да продужи. На којој адреси 
на територији општине Раковица се нала-
зи ваша пословница? 

Све о праву на новчану накнаду за слу-
чај незапослености наћи ћете на нашем сајту: 
http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite 
posao/nezaposleni/nov_ana_naknada.cid245

Потребно је да понесете следећу документа-
цију: уговор о обављању привремених и повре-
мених послова (за ангажоване на овим послови-
ма), фотокопију радне књижице и оригинал на 
увид - за стаж осигурања евидентиран у истој 
до 31.12.2015. године, а лице које има стаж ост-
варен у иностранству прилаже две фотокопије 
радне књижице или други доказ о стажу оси-
гурања у иностранству, на пример: решења о 
заснивању и престанку радног односа, здрав-
ствену књижицу, друга решења послодавца и 
сл.); потврду послодавца или више послодаваца 
о заради/плати, односно накнади зараде/накна-
ди плате, исплаћеној у складу са законом у по-
следњих 12 месеци који претходе месецу у којем 
је престао последњи радни однос, односно оси-
гурање или податак о основици на коју је обра-
чунат допринос, ако у траженом периоду зарада 
није исплаћивана или је исплаћивана у нижем 
износу од те основице (доказ се може доставити 
скениран и у електронској форми) и личну карту. 

Рок за подношење захтева је 30 дана од 
престанка рада. Служба Раковица НСЗ налази 
се у Богдана Жерајића 24а, телефони: 011/3511-
902, 011/3510-533.

НОВЧАНА НАКНАДА И ПЕНЗИЈА 
Остао сам без посла и хтео бих да на-

ставим неко време да сам уплаћујем стаж. 
Да ли могу сада самостално да уплаћујем 
себи радни стаж и колико би то коштало?

Уколико нисте у осигурању, имате могућ-
ност да се укључите у обавезно осигурање по 
члану 15 Закона о ПИО и да сами уплаћујете до-
приносе за пензијско и инвалидско осигурање 
на основицу коју одаберете. Обавезно осигурање 
по овом основу може трајати онолико колико ви 
желите. Напомињемо да је неопходно редовно 
уплаћивати доприносе за време трајања овог 
осигурања, јер у противном период осигурања 
за који нису плаћени доприноси не може се при-
знати у стаж. Да бисте се укључили у обавезно 
осигурање по члану 15 Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, потребно је да подне-
сете захтев надлежној филијали ПИО фонда.

Да ли по новом Закону о ПИО уопште 
може да се оствари право на пензију са 
мање од 40 година радног стажа?

И након измена Закона о ПИО, право на 
старосну, тј. превремену старосну пензију оси-
гураник може да оствари и са мање од 40 го-
дина стажа осигурања, када наврши одређене 
законом прописане године живота. Услов за ста-
росну пензију је најмање 15 година стажа оси-
гурања и навршених 65 година живота, с тим 
што је за жене осигуранике предвиђен прелаз-
ни период до 2031. године, у коме ће се старосна 
граница постепено подизати сваке године за по 
шест месеци до 65. године. За превремену ста-
росну пензију услов је најмање 40 година стажа 
осигурања и најмање 60 година живота, с тим 
што такође постоји прелазни период до 2024. 
године, у коме се постепено подиже старосна 
граница за жене и мушкарце и стаж осигурања 
за жене.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:

Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
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Заштићено подручје Церјан-
ске пећине биће уређено зах-
ваљујући сарадњи Градске 
општине Пантелеј и Националне 

службе за запошљавање. Путем јавних 
радова, на уређењу прилаза Церјанској 
пећини и оближњег потока ангажова-
на су лица са евиденције Националне 
службе за запошљавање, а нови изглед 
добиће и излетнички простор поред 
старе римске чесме у Доњој Врежини.

„Потенцијали Церјанске пећине 
су заиста велики и улагање у уређење 
овог простора је више него оправдано. 
Има још неколико локација које имају 
велики туристички потенцијал, тако 
да ћемо, како самостално тако и путем 
сарадње са Националном службом за 
запошљавање али и другим институ-
цијама, радити на њиховом уређењу и 
афирмацији“, истакла је Наташа Стан-
ковић, градски већник у ГО Пантелеј, 
ресорно задужена за развој привреде и 
предузетништва.

Општина Пантелеј је прошле го-
дине у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање запослила 
70 лица, углавном кроз обуке за по-
знатог послодавца. Овогодишњим ак-

ционим планом запошљавања такође 
су предвиђена значајна средства за 
мере и програме активне политике за-

пошљавања, тако да ће се интензивна 
сарадња са Националном службом за 
запошљавање наставити.

УРЕЂЕЊЕ ЦЕРЈАНСКЕ ПЕЋИНЕ 
Јавни радови у Нишу

В. Крстић

Више од 25 послодаваца понудило радна места - од фармацеутских и 
електротехничара до керамичара и кројача

Нови изглед добиће и излетнички простор поред старе римске чесме у Доњој Врежини

Сајам запошљавања у Звечану одржан је 8. јуна, у ор-
ганизацији Филијале Косовска Митровица НСЗ. Више 
од 25 послодаваца понудило је радна места у разли-
читим областима рада.

„Филијала Косовска Митровица ове године организује 
пети сајам запошљавања. Данас су тражени фармацеутски 
техничари, електротехничари, ауто-механичари, керамича-
ри, столари, грађевински и машински техничари, конобари и 
кројачи“, истакла је Верица Ћеранић, директорка Филија-
ле Косовска Митровица НСЗ и захвалила социјалним парт-
нерима на подршци у решавању проблема незапослености.

„У сарадњи са локалним самоуправама са којима су за-
кључени споразуми учествоваћемо у реализацији мера и 
програма активне политике запошљавања у складу са доне-
тим ЛАПЗ-ом. Надам се да ће овогодишњи сајам омогућити 
послодавцима да одаберу квалитетне раднике, а незапосле-
нима да у разноврсној понуди слободних послова пронађу 
одговарајуће запослење“, нагласила је Верица Ћеранић.

Сајам запошљавања у Звечану званично је отворио 
председник Привременог органа општине Косовска Митро-
вица Александар Спирић.

„Овогодишњи сајам, поред тога што је пети јубиларни, 
има вишеструки значај. Заједничким програмима са Нацио-
налном службом за запошљавање смањен је број незапосле-
них, а ове године, надам се, интензитет запошљавања допри-

неће да стопу незапослености смањимо на минимум. Сусрет 
младих са послодавцима је јако важан. Сигуран сам да ће 
неко од вас данас наћи посао или пак остварити контакте са 
присутним послодавцима, како би се у будућности створили 
услови за професионално ангажовање на одређеним посло-
вима“, истакао је Александар Спирић. 

Директорка филијале НСЗ, представник Канцеларије 
Владе РС за Косово и Метохију и општине Косовска Митро-
вица доделили су уговоре корисницима субвенција НСЗ у 
2016. години.

АКТУЕЛНО   Пети овогодишњи сајам запошљавања у организацији Филијале Косовска 
Митровица НСЗ одржан у Звечану

СУСРЕТ МЛАДИХ СА ПОСЛОДАВЦИМА

     Природно добро прве категорије
   Церјанска пећина је удаљена од Ниша 14 километара и смештена је у ширем 
простору излетишта Каменички вис. Улаз у пећину налази се на месту понирања 
Провалијске реке, на 515 метара надморске висине. Пећина је богата накитом, 
сталактитима, сталагмитима и хеликтитима, који се простиру целом њеном ду-
жином. Завод за заштиту споменика природе 1998. године прогласио је Церјан-
ску пећину за природно добро прве категорије, међутим, због недостатка сред-
става пећина још увек није уређена.
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Канцеларији за брзе одговоре при Министарству рада 
обратиле су се хиљаде грађана који не могу да реше 
своје проблеме. Телефон звони у просеку 75 пута 
дневно. Поштом стиже више од 100 питања дневно. 

Канцеларија за брзе одговоре која ради при Министарству 
рада једина је таква служба при српским министарствима, 
која одговара на питања обичног човека, док су осталима 
приоритет послодавци или шефови.

Када се саберу сва дневна обраћања, дође се до стотину 
питања која у овој канцеларији траже одговор. За две године 
рада стигло је 36.000 питања, 12.525 питања из социјалне и 
правне заштите и 12.367 питања у вези са инспекцијом рада.

Најврелије је у време планирано за исплату пензија и 
социјалних давања. Одговоре на неко од питања у вези са 
пензионим чеком, отпремнинама, празничним дневницама 
или доприносима овде је до сада затражило неколико хиља-
да грађана.

Најчешће недоумице грађана, бар по броју обраћања 
која стижу по областима, везане су за област инспекције рада 
и социјално-породичну правну заштиту, кажу службеници. 
Током прошле године, према показатељима ове канцеларије, 
раднике у Србији највише су мучили обрачуни зараде у вре-
ме годишњег одмора, радни сати, накнаде за сменски и ноћ-
ни рад или неискоришћени годишњи одмор. 

Много недоумица било је и око минулог рада, нових 
законских правила која се тичу радне књижице, али и ис-
плате отпремнина и јубиларних награда. О мобингу у Србији 
се нерадо говори, али запослени често отворе душу управо 
службеницама. 

Измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
изгледа да још нису баш најјасније нашим људима, па се 
често јаве да им се разјасни ова област, тачније - повезивање 
стажа, када остварују право на пензију, да ли би послодавац 
требало да им рачуна бенефицирани радни стаж, али су за-

интересовани и да им се провери докле је стигао њихов пред-
мет у Фонду ПИО, кажу у Канцеларији.

Ни Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту није 
поштеђен. На њихову адресу свакодневно стижу питања о 
породиљском одсуству, исплати туђе неге, дечјег додатка, 
пријаве неправилности рада старачких домова, притужбе на 
центре за социјални рад... 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања Александар Вулин, Душанка Голубовић, градона-
челница Сомбора и Секула Тањевић, директор НСЗ Сомбор, 
посетили су Ветеринарску станицу „Животињско царство“ у 
Сомбору, која је прошле године добила признање Национал-
не службе зе запошљавање за успешну пословну идеју и по-
кретање сопственог бизниса. 

Директор и један од оснивача „Животињског царства“ 
Жељко Паштровић описао је укратко развојни пут ветери-
нарске станице која је регистрована пре шест година, када су 
његова два сарадника и он, сви по звању ветеринари, решили 
да реализују своју пословну идеју. Удруживање средстава за 
самозапошљавање је послужило као основа за почетак рада. 
Посао се развијао и сваке године су запошљавали по једног 
или два радника. Наставили су сарадњу са НСЗ користећи 
програме новог запошљавања.

Као веома битно истиче да сви примљени радници и 
даље раде, тако да тренутно имају осам запослених, међу 
којима и једног приправника, такође по програмима НСЗ. 

„За програме самозапошљавања за ову годину НСЗ је из-
двојила 603 милиона динара. За првих пет месеци ове године 
6.501 незапослено лице је поднело захтев за самозапошља-
вање, од којих 129 особа са инвалидитетом, што је повећање 
од 35 одсто у односу на прошлу годину. То значи да људи за-
иста користе средства која им је држава ставила на распола-
гање. У току првих пет месеци регистровано је 13.986 нових 
привредних субјеката. Послови постају сигурнији и одржи-
вији. Људи који су ушли у процес самозапошљавања раде 
боље, а привредни амбијент се мења“, нагласио је министар 
Александар Вулин.

АКТУЕЛНО   Канцеларији за брзе одговоре при Министарству рада обратило
се хиљаде грађана

ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 36.000 ПИТАЊА
Телефон звони у просеку 75 пута дневно, док поштом стиже више од 100 питања дневно

Министар Александар Вулин у посети предузетнику у Сомбору

ПРИЗНАЊЕ ЗА УСПЕШНУ ПОСЛОВНУ ИДЕЈУ 

     Анонимне пријаве против предузећа
   Један Нишлија анонимно доставља пријаве против преду-
зећа и самосталних трговинских радњи из овог града јед-
ном месечно, од децембра прошле године, тврде у канце-
ларији. Те пријаве се благовремено прослеђују даље, као 
и поднесци који нису у надлежности овог министарства. 
Слична процедура је и за сва остала питања која стигну, а 
за која не постоји надлежност Министарства рада. Завис-
но од њихове садржине и важећих прописа, Канцеларија за 
брзе одговоре благовремено их упућује надлежним инсти-
туцијама и истовремено тражи да буде обавештена о вре-
мену и начину одговора подносиоцу захтева.
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МИ И ЕВРОПА   Дуванска индустрија доноси и до 12 одсто укупних буџетских прихода

ИЗГОРЕО СВАКИ ПЕТИ ДИНАР
Пушачи у Србији у просеку троше 19 одсто прихода на цигарете, а у Словенији 11 одсто. 

Паклица најјефтинија у Македонији - 0,8 евра, док у Србији кошта 1,4 евра
„Пушачи у Србији у просеку троше 19 одсто прихода на 

цигарете, док у Босни и Херцеговини чак четвртина кућног 
буџета одлази на цигарете. У суседној Хрватској пушачи из-
двајају 16 одсто на цигарете, а у Словенији, на пример, 11 
одсто“, изјавио је директор корпоративних послова и кому-
никација компаније ЈТИ (Japan Tobacco International) Горан 
Пекез.

У региону, паклица је најјефтинија у Македонији, где ко-
шта 0,8 евра, а у Србији 1,4 евра. 

„Занимљиво је“, наводи Пекез, „да је Македонија нај-
мање под ударом шверца, иако има највећу производњу 
дувана“. Говорећи о акцизном календару који ове године ис-
тиче, Пекез је рекао да ће у јулу уследити повећање акциза у 
Србији, додајући да ће уследити разговори са Владом Србије, 
како би ове године био донет нови акцизни календар за на-
редне четири године.

У региону Западног Балкана, како је рекао, пореско оп-
терећење је 52 евра на 1.000 паклица у Србији, 86 евра у Хр-
ватској, у Албанији рецимо 40, а у Словенији 106 евра.

„Србија има циљ да до 2020. буде у ЕУ, а до тада би тре-
бало достизати тај циљ. Она не мора да се усклади одмах по 
приступању. То није хитно. И Хрватска је добила прелазни 
период да се усклади“, рекао је Пекез.

Према његовим речима, на Западном Балкану је про-
блем што издатак за цигарете има значајно учешће у буџету, 
и у том смислу се мора мислити на пореска оптерећења и 
дозволити и прелазни период, будући да је велики проблем 
региона сива економија и илегално тржиште дуванских про-
извода.

Према његовим речима, само акцизе на нафту и дуван 
чине четвртину буџетских прихода. Пекез је нагласио да је 
само ЈТИ у региону у 2015. уплатио 460 милиона евра држа-
вама по основу пореског прихода, осносно акциза.

„Имајући у виду да највећи део малопродајне цене ци-
гарета у региону Западног Балкана чине акциза и ПДВ, који 
у финалној цени производа у неким земљама достижу и до 
90 одсто, дуванска индустрија у значајној мери доприноси 
буџетским приходима - и до 12 одсто укупних буџетских 

прихода. ЈТИ је пословањем у региону, кроз порезе, акцизе 
и остале дажбине допринео са готово 460 милиона евра у 
2015”, саопштили су из компаније ЈТИ.

„Минимално акцизно оптерећење у земљама чланица-
ма Европске уније износи 90 евра на 1.000 комада цигарета. 
Узимајући у обзир нижу куповну моћ становништва, неким 
од нових чланица ЕУ, попут Хрватске, одобрен је прелазни 
период од четири године да достигну тај циљ. Због тога је ре-
ално очекивати да ће земље региона такође имати довољно 
времена да постепено и рационално ускладе своје пореске 
политике са ЕУ. Постојање вишегодишњих акцизних кален-
дара у дословце свим земљама региона које су кандидати 
за чланство у ЕУ обезбеђује постепено подизање акцизних 
стопа, које прати промене у куповној моћи становништва. 
Тиме се спречавају шокови на тржишту који доводе до по-
раста илегалне трговине и пада пореских прихода. ЈТИ жели 
да похвали све присутне министре за прихватање праксе 
акцизних календара и да снажно подржи наставак регио-
налне сарадње”, казао је у Бечићима Горан Пекез, директор 
корпоративних послова компаније ЈТИ за Западни Балкан.

Случајеви акцизних шокова у условима ниске куповне 
моћи грађана, посебно регистровани у Србији, БиХ и у Ал-
банији, неминовно су довели до раста шверца дуванских 
производа, а највише локално узгајаног резаног дувана. Не-
легална трговина је озбиљан проблем, будући да у неким 
земљама региона достиже и до четвртину укупног тржишта 
и доводи до годишњих губитака у износу од око 400 мили-
она евра на нивоу Западног Балкана.

„Изузетно је важна сарадња и заједничко деловање свих 
институција - од инспекцијског надзора, до откривања кри-
вичних дела и судског епилога”, закључио је Пекез.

У региону Западног Балкана, пореско оптерећење 
износи 52 евра на 1.000 паклица у Србији, 86 евра у 

Хрватској, у Албанији 40, а у Словенији 106 евра
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- А мајстор, где је? - питање је које Маји Војиновић (34) 
муштерије прво поставе након што јој предају обућу на по-
правку. Када виде да је она једина особа у обућарској радњи 
у великом „Макси“ дисконту у београдском Миријеву, која је 
ту од девет ујутру до седам увече, увере се да управо разго-
варају са мајстором, односно обућарком и ташнерком.

- Један човек ми је недавно оставио ципеле које не носи 
често, рекавши ми да је у питању тест и да ће, ако их попра-
вим, донети још обуће. Након неколико дана дошао је са три 
пара - прича ми Маја и открива да има и оних који се питају 

због чега једна млада и лепа жена не ради у кафићу, већ је 
одабрала да поправља ципеле?

- Занима их и како могу да радим десет сати дневно, а 
ја одговорим да немам осећај да сам на послу. Нема ни три 
месеца како сам отворила радњу, а Миријевци су ме већ за-
волели. Кажу да им се допада што их дочекујем са осмехом 
и што осете добру енергију у овом локалу. Ја не глумим, већ 
се понашам како једино знам и умем. Често остану и по 20 
минута, седну да попричамо. 

Недавно ми је дошла једна госпођа којој се толико сви-
дела атмосфера у радњи, да је пожелела да волонтира. Иако 
сам јој рекла да добро размисли, јер ништа не зна о обућар-
ском занату, одлучила је да три пута недељно долази код 
мене - прича ми Маја и показује гомилу патика, сандала и 
ципела које треба да поправи до краја дана.

- Мој покојни отац говорио је да све може да се поправи 
руком, јер ако је обућа тако направљена, зашто на исти на-
чин не би могла да се дотера? Код мене нема непоправљивог 
и зато увек кажем „може“, а онда одредим цену. Долазе људи 
којима су други обућари рекли да њиховим ципелама нема 
лека, а ја их поправим. Важно је ићи у корак са временом и 

пратити шта клијенти траже. На пример, ја радим и патике, 
клизаљке, ролере, старке, чистим УГГ чизме које и сама но-
сим, једном речју, све што се обува. Једини проблем је што 
данас има много неквалитетне обуће са познатом марком на 
себи, коју људи много плате. Иако има име, таква обућа је 
такође од скаја, еко-коже и пластике, као и она јефтинија без 
популарног назива - искрена је Маја.

Алат је први пут у рукама имала као девојчица, у време 
када је њен деда правио ципеле и папуче. Касније је занат 
учила од оца, а већ у 19. години постала обућарка.

- Када у породици имате разрађену радњу која вам ос-
таје у наслеђе, онда немате могућности да се даље усаврша-
вате кроз студије, јер посао чека. Пошто су и деда и отац ум-
рли у размаку од 15 година, а били су нам највећи ослонац, 
морала сам да се усредсредим на поправку обуће.

Иако ради по цео дан, Маја је у новој радњи направила 
кутак за своју децу, која ту могу да сврате пре и после школе. 
Са супругом и наследницима живи недалеко од обућарског 
атељеа, тако да је, како каже, све лепо утаначила.

- Муж има свој посао, али наврати код мене суботом да 
помогне. Моја мајка је знала основне ствари, пошто је пома-
гала тати, а касније је учила од мене. Постала је обућарка 
када је отац умро. У овој професији нема много жена, али 
слободно могу да кажем да смо ми педантније од мушкараца 
(смех). Овде није потребна снага, већ тачност и естетика, по-
готово када лепите - открива Маја стручне детаље у причи са 
душом и враћа се свом алату који увек има при руци: чекићу, 
лепку и ексерима, као и машинама за шивење и стругање.

МОЈ ПУТ   Маја Војиновић већ у 19. години постала обућарка

ШТО ЈЕ РУКОМ НАПРАВЉЕНО
МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВИ 

Алат је први пут у рукама имала као девојчица, у време када је њен деда 
правио ципеле и папуче. Касније је занат учила од оца

Један човек ми је недавно оставио ципеле које не 
носи често, рекавши ми да је у питању тест и 

да ће, ако их поправим, донети још обуће. Након 
неколико дана дошао је са три пара

Мој покојни отац говорио је да све може да се 
поправи руком, јер ако је обућа тако направљена, 

зашто на исти начин не би могла да се дотера

Текст: www.pricesadusom.com
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ГОРЕ - ДОЛЕ   Препорука аналитичара велике мултинационалне банке Барклиз

Због кризе у британском сектору нафте и гаса

Након што је влада одгодила ново издање еврообвезница, аналитичари улагачима 
препоручују да уместо у хрватске, улажу у српске и мађарске вредносне папире

УЛАЖИТЕ У СРПСКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

ГУБИТАК 120.000 
РАДНИХ МЕСТА

Аналитичари велике мултинационалне банке Барклиз препоручују улагачима 
да уместо у хрватске, улажу у српске и мађарске хартије од вредности, пише 
„Јутарњи лист“, наводећи да је то цена коју Загреб плаћа због политичке нес-
табилности у земљи.

„Цена коју плаћамо због политичке нестабилности у земљи све је већа. Након што 
је влада одгодила ново издање еврообвезница,  јер су инвеститори тражили веће ка-
мате од оних које је Хрватска била спремна да плати, аналитичари велике мултина-
ционалне банке Барклиз у свом новом извештају о Хрватској улагачима препоручују 
да уместо у хрватске, у појединим случајевима улажу у српске и мађарске вредносне 
папире“, наводи „Јутарњи“.

Наводећи да обвезнице Србије и Мађарске нуде инвеститорима отприлике исте 
приносе, у тексту се констатује да финансијски експерти истичу да, ипак, те две 
земље имају стабилније владе. У извештају Барклиза се додаје да актуелни састав 
Сабора отежава могућност састављања нових коалиција.

„Ни евентуални нови избори не морају нужно да доведу до значајније промене 
односа снага на политичкој сцени земље“, порука је аналитичара Барклиза, преноси 
„Јутарњи лист“.

Стопа раста кинеских инвестиција у фиксну имовину, 
важно мерило потрошње на инфраструктуру, успорила је на 
најнижи ниво за последњих 16 година, показали су објавље-
ни подаци владе. Према подацима Националног бироа за 
статистику, инвестиције у фиксне активе порасле су за 9,6 
одсто у периоду јануар-мај 2016. године у односу на исти пе-
риод лани, што је испод процене економиста који су анкети 
„Блумберга“ очекивали раст од 10,5 одсто, а уједно је и најни-
жи темпо раста од маја 2000. године.

Такви подаци, како оцењује „Франс прес“, указују на 
забрињавајући тренд, упркос другим сигналима економске 
стабилизације у другој највећој светској економији. Ипак, 
фабричка производња и приватна потрошња су у мају ост-
вариле стабилан раст, при чему је индустријска производња 
порасла за 6,0 одсто на годишњем нивоу, а малопродаја за 
10,0 одсто. Кинеска економија је прошле године порасла за 
6,9 одсто, најспоријим темпом у последњих четврт века, на-
води АФП.Број изгубљених радних места због кризе у британском 

сектору нафте и гаса би могао достићи цифру од 120.000 до 
краја године, према извештају британске асоцијације Oil and 
Gas UK. У том сектору је, према проценама асоцијације, про-
шле године угашено 84.000 радних места, а ове године се 
очекује губитак још 40.000 радних места, преноси британски 
јавни сервис Би-Би-Си.

На врхунцу током 2014. године, у британској нафтној 
индустрији је отворено 453.000 радних места, а до краја ове 
године се, према најновијим подацима, сугерише отварање 
330.000 радних места.

Недавна анкета Банке Шкотске, која је део Лојдс бен-
кинг групе, показала је да трећина компанија у британском 
нафтном и гасном сектору планира даља отпуштања у овој 
години. Многе компаније се боре са потешкоћама због пада 
цена нафте, будући да је цена нафте типа „брент“ тренутно 
око 50 долара за барел, што је упола мање у односу на ниво 
из 2014. године.

МАКЕДОНИЈА
СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

24,5 ОДСТО

У Кини забележен најмањи скок 
улагања у фиксну имовину за 16 

година

ЕКОНОМИЈА ПОРАСЛА 
САМО ЗА 6,9 ОДСТО

Стопа незапослености у Македонији износи 24,5 одсто 
за прво тромесечје ове године, објавио је Државни завод за 
статистику. Број незапослених износи 231.386, стопа запос-
лености 42,6 одсто, а број запослених 714.435. Од укупног 
броја запослених 697.248 лица, односно 60,1 проценат су 
мушкарци, а 39,9 процената жене, преноси портал „Економ-
ски“.

Међу незапосленима је такође већи проценат мушка-
раца - 66,3 одсто. Према животном добу, највише незапосле-
них је међу популацијом између 25 и 49 година.

Статистика показује да највише запошљава прерађи-
вачка индустрија, у којој ради 136.380 људи, пољопривред-
ни сектор ухлебљује 120.921 лице, а у трговини раде 101.422 
грађана Македоније.
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Швајцарци су гласали на ре-
ферендуму да ли сваки 
пунолетни грађанин треба 
да добије 2.500 швајцар-

ских франака месечно без обзира да ли 
ради или не. Иако, на први поглед, ова 
иницијатива делује као бајка, суштина 
идеје је потпуна промена система со-
цијалног давања, замена свих врста по-
моћи једним јединим приходом. 

„Радим у ГИЗ-у Србија, Швајцарац 
сам и имао сам прилику да гласам на 
референдуму, иако живим овде. Гласао 
сам против, зато што не бих могао да 
објасним некоме ко ради неки посао, 
ујутру напушта свој дом, своју породи-
цу и има тај дискомфорт, зашто би ра-
дио за плату од, на пример, 3.300 фра-
нака, док би неко други могао да остане 
и да ништа не ради за 2.500 швајцар-
ских франака“, каже Александар Гру-
науер.

За разлику од њега, приличан број 
људи, чак више од 20 одсто, гласало је 
супротно. Сви они сматрали су да је то 
добра идеја. 

„Мислим да људи који су гласали 
‚за‘ сматрају да се на овај начин осло-
бађа креативност у људима. Када не 
морате да радите за егзистенцију, него 
можете да радите оно што ви желите да 
радите, то пружа слободу“, објашњава 
Александар Грунауер. 

Социолог Данило Вуковић сма-
тра да је суштина ове иницијативе мало 
сложенија и да у основи стоји управо 
претпоставка да сви имају довољно 
прихода да могу да живе достојанствен 
живот по свом избору.

Сиромашни = нешколовани?

„Претпоставка је да ће бити мање 
социјалних неједнакости и мање со-
цијалне искључености и коначно, ако 
говоримо о овим модерним економ-
ским терминима, под таквим околно-
стима могло би да се искористи више 
људских ресурса. Наиме, истражи-
вања су показала да се породице које 
добијају овакву врсту прихода више 
окрећу образовању својих млађих чла-
нова, више инвестирају у образовање, 
за разлику од, на пример, Србије. По-
гледајте пажљиво и видећете да је на 
нивоу универзитета образовни систем 
данас готово затворен за ниже социјал-
но-економске слојеве”, сматра Вуковић 
и додаје да је евидентно да све мање 
деце сељака и радника уписује факул-
тете, најчешће зато што не постоје адек-
ватни механизми подршке.

„Оваква иницијатива и код нас би 
могла да реши нека од тих питања и да 
смањи социјалне тензије“, сматра Дани-
ло Вуковић.

Александар Грунауер, с друге 
стране, истиче да је још као мали учио 
да је Швајцарска веома сиромашна др-
жава.

„Ми смо мали, имамо камење, пла-
нине. А најважније што имамо је наше 
знање. То је можда културолошко пи-
тање, али свакако да утицај има и про-
тестантско окружење које вас научи да 
сте сами одговорни за сопствени успех 
у животу и да треба сами да се залаже-
те како бисте лепо живели”, објашњава 
Грунауер.

Универзални основни приход

Без обзира на резултат референ-
дума, становницима Швајцарске егз-
истенцијални минимум је већ загаран-
тован. Постоји систем који селективно 
подржава људе да не морају да гладују, 

деца могу да се образују, имају здрав-
ствено осигурање, имају где да живе.

„Материјална давања која су ус-
мерена на најсиромашније слојеве не 
успевају трајно да их извуку из си-
ромаштва. Чињеница је да су корис-
ници социјалне помоћи условљени 
материјалним приходима и статусом 
на тржишту рада, дакле незапослено-
шћу. Када такав неко и добије посао, 
најчешће су у питању лоше плаћени, 
привремени и повремени послови. Ако 
такав човек изгуби право на социјалну 
помоћ, пада испод линије сиромаштва 

и то је заправо разлог због којег избе-
гавају узимање посла. Други аргумент 
је у вези са овим да ли ће људи радити, 
а досадашња истраживања показују да 
хоће”, напомиње социолог Данило Ву-
ковић.

„Поједини тврде да када се убаци 
новац у сиромашне крајеве, као што је 
рецимо југоисточна Србија, заправо 
могу да се генеришу нове економске 
активности. Неки чак тврде да се сваки 
тако инвестиран евро или динар враћа 
многоструко. Можда ће да се подигне 
неки услужни сектор, можда ће неки 
људи да отворе неке своје мале бизни-
се“, каже Вуковић. Он сматра да би у 
овом случају рад „на црно“ постао бе-
смислен.

„Под оваквим околностима људи 
би имали импулс да раде још више. 
Само је питање колико ће бити плаће-
ни. Мислим да је то заправо кључни 
аргумент и оно што ствара бојазан - да 
би новац свима направио притисак да 
се повећају плате на нижим платним 

разредима за најмање квалификоване“, 
напомиње Вуковић.

„Ове је пре свега питање кохезије 
друштва. Ако већина остане сиромаш-
на, а само неки богати, то није добро. У 
Швајцарској све су гласније иницијати-
ве да се лимитира зарада менаџмента, 
односно да зарада руководећег кадра 
не сме бити више од 12 пута већа од 
обичног рада у фабрици. Постоји свест 
о томе да морамо постићи заједнички 
договор како ћемо живети и превазићи 
јаз између сиромашних и богатих“, за-
кључио је Александар Грунауер.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Лице и наличје референдума у Швајцарској

НЕ ЖЕЛЕ ДА ЖИВЕ У БАЈКАМА
Одбијен предлог да сваки пунолетни грађанин треба да добије 2.500 швајцарских 

франака месечно без обзира да ли ради или не
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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)


