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ПРЕЧИЦА ДО ПОСЛА 
ТЕМА БРОЈА – НИС покренуо пројекат „Енергија знања“. Пракса у 
оквиру програма „Буди Вип студент“ траје два месеца. Студентска 

пракса у ревизорско консултантској компанији „Ернест и Јанг“ могућа 
током целе године. „Делез“ прво радно искуство нуди и ученицима, 

студентима и дипломцима, у свим секторима компаније
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УВОДНИК
ПРАКСА И КАКО ЈЕ СТЕЋИ

Више од десетки у индексу послодавци цене ако им 
будући приправници докажу да имају бар неко радно 
искуство. Предности студентске стручне праксе су не-
мерљиве. Има ли је у Србији? Недовољно, али исто толи-
ко и непознато - да је НИС покренуо пројекат „Енергија 
знања“, док пракса у оквиру програма „Буди Вип сту-
дент“ траје два месеца. Студентска пракса обавља се и у 
познатој ревизорско-консултантској компанији „Ернест 
и Јанг“. Могућа је током целе године. „Делез“ прво радно 
искуство нуди и ученицима, студентима и дипломцима, 
у свим секторима компаније. Пракса у „Теленору“ траје 
до годину дана. Детаљније у Теми броја. 

Држава је определила 700 милиона динара за запо-
шљавање кроз јавне радове. У првих шест месеци запос-
лено је 2.465 особа. Директор НСЗ Зоран Мартиновић 
рекао је да је намера да се ове године укључи око 6.900 
особа у програм јавних радова, међу којима 1.900 особа 
са инвалидитетом. Више о томе на страни Актуелно.

Одлука Британаца да напусте ЕУ изазвала је тешке 
потресе на глобалним тржиштима капитала. Само у јед-
ном дану, 400 најбогатијих људи света изгубило је 127,4 
милијарде долара, процене су агенције „Блумберг“. На 
Острву би могло да буде укинуто преко 100.000 радних 
места у финансијском сектору. Британска авио-компа-
нија „Изи џет“ почела је преговоре с ЕУ о премештању 
свог седишта из Велике Британије. О другим појединос-
тима на страни Сазнајте више. 

„Ставили смо сву уштеђевину на гомилу, проучили 
принципе узгоја и успело је. Дневно произведемо 600 
литара млека, а ипак се често дешава да нам зафали за 
кафу“, каже Јелена Марић (28), која се није обазирала 
на коментаре - Зар сте завршили факултете да бисте 
гајили козе. Она и Александар Степанић су фарму 
коза, а потом и млекару, назвали „Карпе дием“ (Иско-
ристи дан). О томе на страни Мој пут. 

У првом комшилуку - Македонији, нико неће да 
чува овце. Држава је спремна чак да издвоји субвенције 
за особе које би повремено правиле друштво пастирима. 
Не помаже. Планина је, кажу, пуста, нема становника, 
а ни интернета. О томе и другим вестима из света, на 
страни Горе - Доле.

Млади из нишког краја који желе да науче да ор-
гански гаје поврће, могу да се до краја месеца прија-
ве за обуку, а добиће савете стручњака, пластеник и 
земљиште. Детаљније на страни Актуелно.

Отворен је још један Џоб клуб у Београду. У току про-
шле године 3.710 незапослених, међу којима 245 особа 
са инвалидитетом, прошло је обуку у Клубу за тражење 
посла. Џоб клуб на Тргу Николе Пашића 8 покрива свих 
17 београдских општина. О томе на страни Актуелно. 

Послодавац сваког дана пре почетка рада у се-
зонску књижицу налепи вредносни купон, тзв. ваучер. 
Куповином ваучера послодавац је унапред уплатио све 
неопходне доприносе држави. Радник заводу за пензи-
оно осигурање подноси уговор као доказ да је остварио 
стаж који се потом евидентира у систему. Систем вау-
чера у Хрватској је омогућио плаћање ефективног рада, 
бољу конкурентност и нижи трошак рада. Да ли ће исти 
систем бити примењен и у Србији, на страни Лакше до 
посла. У Србији се сваке године баци око 250 хиљада 
тона хране. Највише хране баца се у Великој Британији - 
тежина конзерве пасуља по становнику, а најмање у Ру-
мунији - отприлике јабука по особи. Срби највише бацају 
хлеб. О томе на страни Ми и Европа. 
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ПРИВРЕДА   У Слободној зони Нови Сад

НОВИХ 200 РАДНИХ МЕСТА

Компанија „Алекс Чи фешн“ (Alex Chi Fashion) закупила халу капацитета 3.600 квадратних метара у Слободној зони 
Нови Сад, у којој ће од септембра покренути производњу конфекције и запослити 200 радника, саопштила је Слободна 
зона Нови Сад.

Дугорочни уговор о закупу пословног простора у трајању од минимум 10 година потписали су директор Слободне 
зоне Нови Сад д.о.о. Ненад Барац и директор компаније Александар Косовац, чија ће компанија за почетак инвестирати 
милион евра, како би у септембру био покренут производни погон за конфекцију. Ради се о производњи одевних предмета 
од текстила - доњем вешу, купаћим костимима и пиџамама. Радници ће у производњи користити најсавременије машине, 
уз обуку стручњака из иностранства, а њихове плате биће за 20 одсто веће од просечне зараде у текстилној индустрији на 
територији Војводине, додаје се у саопштењу.

Компанија „Алекс Чи фешн“ закупила халу капацитета 3.600 квадратних метара. 
Од септембра производња одевних предмета од текстила

Ефекти одлуке о отварању поглавља 23 и 24

Представници немачке компаније разговарали са 12 домаћих привредних друштава

„Пресудни су предвидивост и стабилност“, истакао председник ПКС Марко Чадеж
РАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА ИНВЕСТИТОРА

„ЕБЕРШПЕХЕР“ ЖЕЛИ СРПСКЕ ДОБАВАЉАЧЕ АУТО-ДЕЛОВА

Одлука о отварању поглавља 23 и 24 допринела је појачаној заинтере-
сованости страних инвеститора за улагање у Србију, изјавио је председник 
Привредне коморе Србије Марко Чадеж.

„Ми то већ сада видимо на терену, у самим контактима са компанијама 
и инвеститорима. На Самиту у Паризу поједине наше компаније имале су де-
вет захтева за разговор“, рекао је Чадеж за РТС. Додао је да за неколико дана 
у околину Ниша долази велика аустријска компанија, која је већ кренула у 
реализацију погона, да је пуно инвеститора из Немачке и Француске који су 
заинтересовани за долазак у Србију. Председник ПКС истиче и да су отварање 
поглавља и долазак инвеститора дефакто у директној вези када се погледа 
шта је инвеститорима заиста потребно када одлучују где ће да уложе новац.

„Оно што је пресудно јесте предвидивост, која значи да знате у ком пра-
вцу ће се земља кретати, да компанија може да рачуна да ће у тој земљи има-
ти правни окрив на који је навикла и у којој послује. Оно што смо посебно 
истакли је политичка стабилност, за привреду је важна предвидивост и ста-
билност“, истакао је Чадеж.

Представници компаније „Ебершпехер“ разговарали су са 12 домаћих привредних друштава у области ауто-индустрије, 
потенцијалним добављачима, на скупу „Ебершпехер - дан добављача“, који су организовали немачка фирма и Привредна 
комора Србије.

„Ебершпехер“ је светски реномирана компанија у области ауто-индустрије, лидер у развоју и производњи издувних сис-
тема, система за грејање и климатизацију, са традицијом дугом 150 година, која је од породичне фирме прерасла у компанију 
са 8.600 радника и више од 60 производних погона у 25 земаља света.

Бранислав Рајић, директор „Агромеханике“ у Бољевцу, једне од компанија која је учествовала у „Дану добављача“, ре-
као је да су са „Ебершпехером“ разговоре почели још у априлу, на сајму у Хановеру, потом је у мају у Дортмунду представљен 
потенцијал фабрике, а пре неколико дана посетили су и саму компанију у околини Франкфурта.

„Агромеханика има задовољавајуће и слободне капацитете које може понудити овој фирми за успостављање сарадње, 
која би се у почетку огледала у производњи делова за њихове склопове. Наш циљ је да стратешки уђемо у производњу ком-
плетних делова, о чему бисмо наставили разговоре са овом компанијом“, казао је Рајић.

У Б2Б разговорима учествовале су компаније: ФПМ Агромеханика Бољевци, Греда метал Ваљево, Текниа КГ Крагујевац, 
Минг Београд, Gomma line Крагујевац, Емка феингуш Мионица, ППТ Петолетка Трстеник, Металац ФАД Горњи Милановац, 
Сребрнац продукт Брзеће, Трајал корпорација Крушевац, Exit LTD Прокупље и Masterwerk GmbH.

Министарство привреде Србије потписало је уговор са београдским произвођачем обуће УНО
ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ „БЕОГРАД“ ПРОДАТА ЗА 176.100 ЕВРА

Министарство привреде Србије потписало је уговор са београдским произвођачем обуће УНО о продаји 70 одсто имо-
вине Индустрије обуће „Београд“ по цени од 176.100 евра. Како је објављено на сајту тог министарства, почетна цена на 
јавном надметању за то предузеће које је било у реструктурирању износила је 176.040 евра. Купац је дужан да Комисији 
за заштиту конкуренције поднесе пријаву концентрације.

На претходном јавном позиву за учешће у надметању за Индустрију обуће „Београд“ почетна цена била је 264.060 
евра, али није било заинтересованих купаца. У том предузећу сада има пет радника.
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Национална служба за запошљавање - Филијала Вршац, NS Pro Group из Новог Сада и Академија „Оксфорд“ из Јагодине успеш-
но су реализовале обуке за немачки језик и сервисере рачунара за 12 полазника. Полазницима је сертификате уручила директорка 
вршачке филијале Наташа Вулић.

„Данашње тржиште је турбулентно, како домаће тако и светско. Оно неће да се прилагођава нама, већ ми морамо њему. Ако 
дуже време на тржишту рада не можете да нађете посао у струци, морате или да побољшате своје компетенције или да промените 
струку. Рад на себи се увек исплати. Надам се да сте надоградили своје знање и да ће вам обуке које сте завршили помоћи у бржем 
налажењу посла или отварању сопствене фирме“, рекла је Наташа Вулић полазницима.

Слободанка Божин, организаторка образовања одраслих, као прави пример истиче полазницу која је успешно завршила обуку 
из немачког језика и отворила сопствену фирму за консалтинг и инжењеринг уз помоћ субвенције Националне службе.

Поред обука које су реализоване, Филијала Вршац 
припрема нове обуке за 2016. годину.

„Тренутно је у току избор извођача за нових пет обу-
ка које ће бити реализоване у 2016. години за 25 лица. За 
незапослена лица са евиденције вршачке филијале НСЗ 
биће реализоване обуке за козметичаре, месаре, куваре, 
пчеларе и геронтодомаћице“, рекла је Вулићева и позвала 
све заинтересоване да се јаве својим саветницима за за-
пошљавање како би их уврстили у списак потенцијалних 
полазника.

У Филијали Панчево НСЗ прошле недеље успешно су завр-
шене две обуке за незапослена лица - Тренинг самоефикасности 
и Пут до успешног предузетника. 

Пут до успешног предузетника пружа сва објашњења о 
отварању фирме, фискалним касама, порезима и доприносима, 
као и могућност провере пословне идеје преко бизнис плана. На 
радионици за израду бизнис плана саветници настоје да потен-
цијалне предузетнике упознају са предностима бављења при-
ватним бизнисом, али и да им укажу на проблеме на које могу 
наићи у почетку и током бављења предузетништвом. 

Ова радионица је изазвала највеће интересовање, јер омо-
гућава полазницима да кроз интерактиван рад конкретно раз-
раде своју идеју и на тај начин сагледају своје место на тржишту 
рада. Од почетка године обуку је завршило 280 полазника, а ин-
тересовање је и даље велико.

Тренинг самоефикасности је дводневна обука намењена 
дугорочно незапосленим и теже запошљивим лицима. Циљеви 
тренинга су: усвајање вештинa потребних за успешно тражење 
посла, повећање самопоуздања и мотивације у том процесу, као 
и смањење стреса. Дакле, полазници усвајају вештине потребне 
за долажење до информација о слободним радним местима, али 
и оне потребне за успешно представљање себе, те остављање до-
брог утиска, како приликом пријављивања за посао, тако и на 
самом интервјуу. Обуку реализују психолози панчевачке фи-
лијале, а интересовање је веома велико и у испоставама, тако да 
је непосредно пре Панчева иста обука одржана и у Опову. 

Према резултатима анкета, обе обуке су одлично организо-
ване и полазници верују да ће им стечене вештине и знања бити 
од помоћи на тржишту рада.

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЗАХТЕВИМА ТРЖИШТА
У Вршцу завршене обуке за немачки језик и сервисере рачунара

Тренинг самоефикасности и Пут до успешног предузетника у Филијали 
Панчево НСЗ

ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ ОБУКУ ЗАВРШИЛО 280 
ПОЛАЗНИКА

Улагањем у школе улаже се у будућност, а до краја године просветни радници 
имаће већа примања - изјавио Александар Вучић

Мандатар за састав нове Владе Србије Александар Ву-
чић изјавио је да се улагањем у школе улаже у будућност и 
да ће до краја године просветни радници имати већа при-
мања.

„Знам да би запослени у просвети волели већа примања. 
И имаће их до краја године“, рекао је Вучић у Обреновцу, где 

је присустововао полагању камена темељца за изградњу 
фискултурне сале у Основној школи „Грабовац“.

Камен темељац положили су градоначелник Синиша 
Мали и председник општине Обреновац Мирослав Чучко-
вић. Изградњу фискултурне сале финансира Град Београд, 
а рок за завршетак је 4. октобар.

АКТУЕЛНО   Најава мандатара за састав Владе Србије

ВЕЋА ПРИМАЊА У ПРОСВЕТИ

И. Мучибабић.

До краја године за незапослена лица са евиденције биће реализоване обуке за 
козметичаре, месаре, куваре, пчеларе и геронтодомаћице
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Планирано је да се ове године у програм јавних радова укључи око 6.900 особа, од 
којих 1.900 особа са инвалидитетом

АКТУЕЛНО   Држава определила 700 милиона динара за запошљавања кроз јавне радове

ЕУ подршка запошљавању Рома

СВИМА ПРУЖИТИ ШАНСУ

ЗЕЛЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ РАЗВИЈА ЕКОНОМИЈУ

Држава је за ову годину опреде-
лила 700 милиона динара за 
запошљавање кроз јавне радо-
ве, а у првих шест месеци на тај 

начин је запослено 2.465 људи, изјавио 
је министар за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања Алексан-
дар Вулин и додао да су за ову меру 
до сада су утрошена 303 милиона ди-
нара. Када је реч о особама са инвали-
дитетом, Вулин је казао да је за њихово 
запошљавање кроз меру јавних радова 
предвиђен 251 милион динара, а да је 
до сада запослено 1.688 особа са инва-
лидитетом и утрошено око 210 мили-
она.

„Држава води рачуна и труди се 
да активним мерама побољша запо-
шљавање, пружи људима могућност 
да раде, науче нешто и промене ситу-
ацију и положај у коме се налазе“, ре-
као је Вулин у Костолцу, где је заједно 
са директором Националне службе за 
запошљавање обишао једну од 23 лока-
ције на којима се изводе јавни радови, 
тачније простор између Основне школе 
„Јован Цвијић“ и Железничке станице. У 
оквиру јавних радова из области одр-
жавања и заштите животне средине 
обављају се кошење траве и корова и 
чишћење, обрађују површине за сејање 
траве, уређују спортски терени и фарба 
ограда и мобилијар на 15 хектара повр-
шине. Извођач радова је ГО Костолац, а 
на реализацији су ангажоване 22 особе 
са евиденције Филијале Пожаревац 
НСЗ, из угрожених категорија. Сви су 
НК радници, половина их је дугорочно 
незапослених, а већи број и корисници 
новчане социјалне помоћи.

Вулин је нагласио да новчана со-
цијална помоћ не сме да буде стање, 
занимање нити начин живота, већ да 

служи да се поједницу у невољи помог-
не, у краћем временском периоду.

„Кроз овакве мере и кроз мере 
радне активације које је министарство 
покренуло са локалним самоуправа-
ма, покушавамо да помогнемо људима 
који примају новчану социјалну помоћ 
и дамо им радно ангажовање кроз које 
ће моћи да промене своју ситуацију“, 
рекао је Вулин.

Директор НСЗ Зоран Мартино-
вић рекао је да је намера да се ове го-
дине укључи око 6.900 особа у програм 
јавних радова, од којих 1.900 особа са 
инвалидитетом. Он је указао да је на 
евиденцији НСЗ готово трећина неза-

послених који немају квалификације 
или имају квалификације које им не 
обезбеђују место на тржишту рада.

„За највећи број тих људи јавни ра-
дови су једина шанса да током године 
обезбеде себи приходе“, рекао је Марти-
новић.

„Очекујемо велику подршку ло-
калних самоуправа и учешће више од 
130 самоуправа у програмима локал-
них акционих планова запошљавања“, 
рекао је Мартиновић. Он је додао да су 
потписани споразуми са 97 локалних 
самоуправа са којима ће НСЗ удружити 
средства и 37 локалних самоуправа које 
ће користити само техничку подршку.

„То је гаранција да ће већи број не-
запослених, поготово теже запошљивих 
категорија, добити своју шансу да чети-
ри месеца током године буду ангажова-
ни на овај начин“, рекао је Мартиновић.

Председник општине Костолац 
Иван Савић рекао је да општина жели 
да људима без квалификације пружи 
могућност да четири месеца имају из-
вор прихода и све бенефите које пружа 
уговор о раду. „И за само локалну само-
управу“, додао је Савић, „овај посао је 
веома важан, јер ће ангажовани на јав-
ним радовима урадити корисну ствар 
за општину - њихов задатак је да че-
тири месеца одржавају око 40 хектара 
зелених површина, учествују у уређењу 
дечјих игралишта, паркова...“

„Није лак задатак пред њима, има 
пуно посла, али људи су вредни и рад-
ни и поштено зарађују лични доходак“, 
рекао је Савић и додао да Костолац има 
успешну сарадњу са НСЗ и ресорним 
министарством.

У обиласку јавног рада учествова-
ли су и директорка Филијале Пожаре-
вац НСЗ Соња Мирић и начелник Бра-
ничевског округа Александар Ђокић.

Запошљавање сакупљача отпада, пре свега у приват-
ним компанијама и дефинисање модела ангажовања 
радника, унапредило би њихов материјални и со-
цијални положај и допринело развоју зелене еконо-

мије, истакнуто је у Привредној комори Србије на радионици 
о управљању отпадом. Процењује се да би до 2019. године 
у области сакупљања отпада посао могло да нађе око 8.000 
радника, истакнуто је на радионици у оквиру пројекта „ЕУ 
подршка запошљавању Рома“, који финансира ЕУ, а спрово-
ди Пројектно-оперативни центар УН у Србији са партнерс-
ким организацијама, објавила је ПКС на свом сајту. Пројекат 

подршке запошљавању Рома и проналажења модела анга-
жовања радника у области сакупљања отпада, макар и кроз 
уговоре о привременим и повременим пословима, има за 
циљ и унапређење рециклаже секундарних сировина.

Сви учесници у ланцу управљања отпадом треба да 
буду укључени у регуларне токове - да се придржавају про-
писа и обавеза у складу са Законом о управљању отпадом, 
као и да се отпад предаје сертификованом рециклеру, рече-
но је на радионици у којој су учествовали представници ге-
нератора отпада, рециклера, организација рада и органа за 
заштиту животне средине.
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Велики број високошколаца у Србији, чак и оних са 
највишим просеком оцена, увери се да су направили 
велику грешку што током студирања нису покушали 
да волонтирају и обаве стручну праксу у некој ком-

панији, јер послодавци више од десетки у индексу цене ако 
им будући приправници докажу да имају бар неко радно ис-
куство.

Можда би у Србији студентска пракса била масовнија 
када би више предузећа нудило такве могућности, а факул-
тети били заинтересованији за ту врсту сарадње. Досад су 
углавном велике приватне компаније и банке, али и неке 
државне институције, попут Народне банке Србије, биле 
спремне да отворе врата студентима и обезбеде им квали-
тетну стручну обуку. Праксу нуде и нека мања предузећа, 
али досадашње искуство практиканата показује да се обука 
најчешће своди на кување кафе или доношење доручка ста-
ријим колегама.

Енергија знања

У Нафтној индустрији Србије (НИС) кажу да имају веома 
добре односе са високошколским установама на обострану 
корист: тиме је на добитку и друштвена заједница и компа-
нија, која на овај начин обезбеђује да сутра запосли најбоље 
раднике. НИС је покренуо пројекат „Енергија знања“, који 
подразумева размену знања стручњака и професора са 
универзитета у Новом Саду и Београду кроз гостујућа пре-
давања, стипендирање најуспешнијих студената, програм 
стажирања у компанији, као и запошљавање студената без 
искуства кроз програм “НИС шанса”. 

Један део пројекта је и програм летње студентске прак-
се, чији је циљ размена знања, подршка младим стручњаци-
ма и унапређење науке и истраживања. Студенти се за прак-
су бирају у сарадњи са факултетима који школују кадрове у 
областима које су основ за бизнис компаније и свих њених 
производних целина. Могу се пријавити студенти треће, 
четврте или пете године факултета који су успешни у студи-
рању, односно нису обновили годину, имају просек оцена 8 и 
више, могу да се споразумеју на енглеском језику и познају 
рад на рачунару.

“Одговорност, посвећеност, иницијатива и систематич-
ност су особине које ценимо код својих запослених, па тако 
и код студената који нам долазе на праксу која траје три ме-

сеца”, наводе у НИС-у за “Бизнис и финансије”. Сви студенти 
имају свог ментора и током прве радне недеље дефинишу 
план активности за сва три месеца праксе, као и циљеве које 
треба да остваре. За студенте оваква пракса представља мо-
гућност да се упознају са животом унутар компаније, начини-
ма рада, као и да стекну практична знања из области које су 
одабрали за свој будући позив. По завршетку програма сту-
денти добијају и посебну потврду коју потписује менаџмент 
НИС-а, која им може помоћи у даљем развоју каријере.

Пракса у оквиру програма „Буди ВИП студент” траје два 
месеца и за то време студенти имају месечну зараду као и 
друге погодности које су саставни део наградног фонда: 
плаћени смештај за студенте који не живе у Београду, ор-
ганизацију три едукативна тренинга из области пословних 
вештина, лаптоп рачунар и смарт телефон, као и менторство 
искусних менаџера у ВИП-у током праксе и израде мастер 
рада. За сваког ВИП студента креира се јединствен план 
праксе како би се на што ефикаснији начин студенти упозна-
ли са начином пословања компаније и укључили у пословне 
процесе.

Студентска пракса у ревизорско консултантској компа-
нији ЕY (како гласи нови званични назив ревизорске куће 
„Ернест и Јанг“, Ernst&Young), могућа је током целе године, 
али се највећи број организује у време ревизорске сезоне, од 
септембра до маја. Компанија сарађује са Економским фа-
култетом, ФОН-ом, Сингидунумом, Београдском банкарском 
академијом, али се преко сајмова запошљавања за праксу 
јављају и студенти са других факултета. Практиканти по-

ТЕМА БРОЈА   Предности студентске стручне праксе

ПРЕЧИЦА ДО ПОСЛА 
НИС покренуо пројекат „Енергија знања“. Пракса у оквиру програма „Буди 

Вип студент“ траје два месеца. Студентска пракса у ревизорско консултантској 
компанији „Ернест и Јанг“ могућа током целе године. „Делез“ прво радно искуство 

нуди и ученицима, студентима и дипломцима, у свим секторима компаније

       Теленор пракса
    Enterprise IT Systems Intern – Senior model намењен је сту-
дентима који имају времена да се посвете пракси у потпу-
ности и могу да раде пуно радно време, желе да се упознају 
са корпоративном културом, упознају професионално рад-
но окружење, задатке али и повољности ангажовања у 
компанији. Услови за пријављивање су: завршен факултет 
(евентуално један испит/дипломски до краја), или виши сте-
пен завршен или у току, расположивост за обављање посла 
током пуног радног времена и просечна оцена 8,5 и више. 
Комплетан процес селекције и регрутације ради „Теленор“, 
а пракса траје до годину дана. Студентима следују плата и 
бенефити, а рок за пријаву је 01.08.2016.
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лажу тестове и обављају интервјуе и тај процес је сличан као 
селекција за запошљавање, јер се на практиканте гледа као 
на потенцијалне запослене. Пракса траје два до три месеца и 
за њу се не даје никаква надокнада. 

У трговинској компанији „Делез“ обезбеђују праксу за ве-
лики број образовних профила. Један део праксе организује 
се према унапред дефинисаном распореду са школама и 
факултетима са којима имају склопљен уговор о сарадњи, 

а које образују профиле ученика и студената занимљиве за 
малопродају. Поред тога, „Делез“ прво радно искуство кроз 
праксу нуди и ученицима, студентима и дипломцима, у 
свим секторима компаније, у зависности од потреба. Прак-
са траје два месеца, а студенти добијају надокнаду за топли 
оброк и маркицу. 

Међусобно тестирање

Искуство НИС-а је да студенти који су прошли обуку у 
тој компанији имају завидно познавање теорије и уз вели-
ку мотивацију и упорност брзо стичу практична знања. Од 
њих се тражи вештина комуникације, тимског рада, давања 
и примања повратне информације. У Випу сматрају да је нај-
важније да студенти на пракси стекну здраве радне навике и 
искуства која им нису била доступна на настави, упознају се 
са пословном културом и начином комуникације у послов-
ном свету.

У предности обуке у компанијама уверио се Страхиња 
Вуковић, студент треће године Економског факултета у Бе-
ограду. 

“Основни циљ током праксе био ми је да тестирам коли-
ко могу да применим знање које сам стекао на факултету и 
шта су резултати који из тога произилазе“, каже Страхиња. У 
„Делезу“ је, објашњава, добио слободу да искаже своје идеје и 
да о њима дискутује, како са својом менторком тако и са дру-
гим колегама и менаџерима из иностранства. Његов радни 
дан изгледао је као радни дан сваког другог запосленог: до-
бијао је радне задатке и контактирао са пословним партнери-

ма компаније. Кроз стечено искуство је увидео да у „Делезу“, 
као и у сваком великом систему, бројне процедуре и прави-
ла, неопходне за његово функционисање, понекад успоравају 
процес рада и да је потребно пуно упорности да би се нека 
идеја спровела до краја. То је у појединим ситуацијама за 
њега било фрустрирајуће, али и врло поучно.

Више искуства, веће шансе
Бојана Стојановић, студенткиња треће године нови-

нарства на Факултету политичких наука, потврђује да јој 
је пракса у агенцији „Бета“ била занимљива али и захтевна. 
Нада се да ће јој то искуство користити да ускоро постане 
део тима неке редакције. Досад је била на пракси у Радио 
Београду и на интернет порталу Тројка.рс.

“Моја очекивања су испуњена. Имала сам прилику да 
извештавам о битним догађајима, да видим објављену ин-
формацију коју сам написала и сама себи сам била много 
важна. Често сам слушала од колега са факултета да је прак-
са обавеза коју желе да заврше што пре, улажући минумум 
труда, и то је онда узалуд потрошено време“, каже Бојана и 
додаје како је била охрабрена када је увидела да је велики 
број „Бетиних“ новинара у време студирања био на пракси у 
тој редакцији.

Није реткост да послодавац и практикант започну са-
радњу са најбољим намерама, али се покаже или да посао 
који послодавац нуди није оно чиме би студент волео да се 
бави, или једноставно сам студент не успе да оправда очеки-
вања својим радом и приказаним знањем. Али, и то је вео-
ма корисна лекција, па они са више радног искуства које су 
стекли кроз обуке у различитим компанијама истовремено 
стичу и веће самопоуздање и убедљивији су на интервјуима 
за запослење. Зато би о предностима праксе више требало 
да се прича на факултетима, поготово да студентима о томе 
говоре послодавци и они којима је пракса у некој компанији 
била пречица до посла. Весна Пауновић

       Пракса у Савету Европе
   На конкурс за праксу се могу пријавити држављани чла-
ница Савета Европе и чланица кандидата. Праксе се спро-
воде два пута годишње, у трајању од 5 месеци, и то од 1. 
фебруара до 30. јуна 2017. и од 1. септембра до 31. јануара 
2018. Кандидат може изабрати термин које му највише од-
говара.
   Услови које кандидати треба да испуне су: да добро вла-
дају једним од званичних језика Савета Европе - енглеским 
или француским, а пожељно је знање и других језика, ди-
плома о завршеном високом образовању или документ који 
потврђује завршене три године на факултету. Осим тога, 
обавезна су знања и вештине у писању пројеката.
   За време праксе практиканти ће вршити истраживања, 
спремати пројекте, реферате, извештаје, вршити анализе 
и оцене сусрета стручњака. Програм праксе предвиђа 100 
стипендија. Крајњи рок за пријаву за стипендију је 31. ав-
густ. За самофинансирајућу праксу рокови су 1. октобар и 
1. април. Формулар и додатне информације су доступни на 
сајту: http://tinyurl.com/jfavusu.

       Стипендија Немачке фондације за
животну средину (ДБУ)

  Немачка фондација за животну средину (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt - DBU) и ове године додељује сти-
пендије за праксу или истраживачки боравак у трајању 
до 12 месеци у организацијама у Немачкој - универзи-
тетима, институтима, министарствима или невладиним 
организацијама. Конкурс је отворен до 1. августа.
    Могућност да конкуришу за стипендије имају мастер 
дипломци (који су диплому стекли у последње три године), 
студенти мастер или докторских студија, али и грађани Ср-
бије до 30 година, са знањем немачког језика, наводи се 
у позиву.
    Стипендијама ће бити подржан најшири спектар струка, 
при чему предлог пројекта мора бити у области заштите 
животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских 
промена или обновљивих извора енергије.
    Пријава се врши онлајн, а потребно је припремити: CV 
на немачком језику, предлог пројекта (до 3 стране, са оп-
исом проблема, методологијом рада и очекиваним резул-
татита) на немачком језику, копију дипломе - на немачком 
или енглеском језику, писмо препоруке од универзитетског 
професора - на немачком или енглеском језику, сертификат 
или потврду о знању немачког језика - на немачком језику. 
Почетак реализације стипендираног пројекта предвиђен је 
за 1. фебруар 2017. године.
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Систем ваучера за запошљавање 
сезонских радника, који је Хр-
ватска увела пре четири године, 
мотивисао је послодавце да рад-

нике држе ван зоне рада „на црно“, а 
самим сезонцима омогућио да остваре 
права на стаж. Саговорници „Танјуга“ 
сматрају да је овај систем показао изу-
зетну ефикасност када је реч о смањењу 
административних обавеза, али да по-
стоје још неки сегменти закона које је 
потребно додатно прецизирати.

Шеф Службе за националне поли-
тике, програме и мере запошљавања у 
Министарству рада и пензионог систе-
ма Хрватске Зринка Шпољарић рекла 
је  да систем функционише врло једнос-
тавно - послодавац сваког дана пре по-
четка рада у сезонску књижицу налепи 
вредносни купон, такозвани ваучер, 
који је платио око 20 куна. Куповином 
ваучера послодавац је унапред упла-
тио све неопходне доприносе држави. 
Шпољарићева је додала и да је посло-
давац, такође, обавезан да сезонском 
раднику исплати најнижи дневни из-
нос минимане плате, који за ову годину 
износи 72 куне.

„Сваке године имамо све већи број 
корисника вредносних купона“, рекла 
је она и додала да се сезонци најчешће 
баве узгојем воћа, поврћа и житарица, 
рибарством, док је најмање оних који се 
баве сточарством.

Законом је тачно дефинисано које 
врсте послова може обављати овако ан-
гажована радна снага, а казне за пре-
кршаје послодаваца се крећу од 10.000 
до 50.000 куна, па се послодавцима не 
исплати да ризикују и нелегално ан-
гажују раднике. Када је реч о регули-
сању радног стажа, Шпољарићева је 
казала да је сезонски радник дужан да 
се јави заводу са пензионо осигурање 
најкасније до краја календарске године, 
где подноси уговор као доказ да је ост-
варио стаж који се потом евидентира у 
систему.

Помоћник министра пољоприв-
реде Хрватске Крунослав Каралић 
такође сматра да је систем ваучера 
погодан за све стране у процесу рада. 
Држави је омогућено да контролише 
сиво тржиште радне снаге, док са друге 
стране радници имају регулисане све 
формално-правне односе који ће им 
омогућити да остваре права на пензи-
оно и здравствено осигурање.

Шеф привредне целине хладњаче 
„Дуго Село Фрагариа“ Томислав Па-
вић је рекао да је пре увођења систе-

ма ваучера било теже наћи адекватну 
радну снагу.

„Морали смо склапати уговоре на 
одређено са људима које су нам сла-
ли са Завода за запошљавање, а који 
нису били заинтересовани за стварни 
рад. То је изазивало доста проблема, 
јер они нису хтели да раде, а ми смо 
имали обавезу испуњавања уговорних 
обавеза. Сада користимо људе у складу 
са реалним потребама, немамо дуго-
рочну обавезу према њима и много 
боље функционишемо“, навео је Павић, 
додајући да је међу сезонцима широка 
палета професија, укључујући и људе 
са завршеним факултетима који су ос-
тали без посла.

Говорећи о неким недостацима 
овог закона, Павић је навео да нису до-
вољно дефинисане могућности посло-
давца у ситуацијама када је, на при-
мер, раднику већ налепљен ваучер у 
књижицу, али он није могао тај дан 
одрадити посао јер се покварило време. 
„Дакле, ваучер је потрошен, али посао 
није одрађен, па раднику не може бити 
исплаћена дневница“, навео је Павић 
и додао да би тај сегмент морао бити 
еластичније уређен, па да се у књижи-
цу упише напомена за тај дан или да се 
ваучер искористи сутрадан.

Директорка фирме „Ердутски ви-
ногради“ Дуња Вукмировић сматра 
да би се у систему ваучера требао по-

већати број дана које неко може радити 
као сезонац током године, а који сада 
износи 90. 

„С обзиром да вегетација у нашој 
производњи траје 120 дана, тих 90 дана 
је недовољно, јер се деси да код поједи-
них људи рок истекне пре завршетка 
посла, па се са тим радницима скла-
пају уговори на одређено време. Осим 
тога, потребно је прецизније дефини-
сати накнаду превоза радницима, јер 
је она опорезива код сезонаца, док код 
редовних радника спада у неопорозива 
давања“, рекла је Вукмировићева.

Говорећи о предностима система 
ваучера, Вукмировићева је закључила 
да се он показао као изузетно користан, 
јер је омогућио плаћање ефективног 
рада, бољу конкурентност и нижи тро-
шак рада. Иницијатива за доношење 
закона који би на овај начин регулисао 
рад на сезонским пословима у Србији 
покренута је пре неколико месеци, а по-
кренуо га је НАЛЕД у сарадњи са посло-
давцима и представницима ресорних 
министарстава.

Како је за „Танјуг“ раније рекао 
потпредседник Управног одбора НА-
ЛЕД-а Бранислав Недимовић, за ре-
гулисање ове области није потребно из-
мишљати „топлу воду“, већ се угледати 
на суседне земље у којима овај систем 
годинама ефикасно функционише.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Систем ваучера мотивација за послодавце и сигурност
за сезонског радника

Радник подноси уговор заводу са пензионо осигурање, као доказ да је остварио 
стаж који се потом евидентира у систему. Систем ваучера омогућио је плаћање 

ефективног рада, бољу конкурентност и нижи трошак рада

СТАЖ И ЗА СЕЗОНЦЕ

Послодавац сваког дана пре почетка рада у сезонску књижицу
налепи вредносни купон, тзв. ваучер. Куповином ваучера

послодавац је унапред уплатио све неопходне доприносе држави
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА 
ГРАД БЕОГРАД И ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

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 Градска општина Младеновац, у складу са Националним акционим 
планом запошљавања за 2016. годину, у циљу радног ангажовања првен-
ствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, 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 одређује 
Национална служба у сарадњи са Градском општином Младеновац на 
основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири 
месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о 
привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за 
свако лице укључено у јавни рад.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних 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 и Градска општина Младеновац 
задржавају право да процењују оправданост 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
сви са подручја градске општине Младеновац.

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, организа-
ционој јединици Национaлне службе за запошљавање - Филијала за град 
Београд - Служба Младеновац, непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе - Филијала за град Београд - Служба Младеновац 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.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о 
одобравању средстава за спровођењe јавног рада за особе са инвалидите-
том доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености усло-
ва из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене 
документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне 
службе, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.

Национална служба у сарадњи са Градском општином Младеновац задржа-
ва 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 предло-
женим локацијама.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли надлежне службе Филијале за град 
Београд - организациона јединица Младеновац.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом 
доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора 
Националне службе или други запослени којег овласти директор Нацио-
налне службе, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошља-
вање.

Јавни позиви
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*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 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 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 сле-
деће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се оства-
рује 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.
Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор Филијале за град 
Београд по овлашћењу директора Националне службе или други запосле-
ни којег он овласти, председник Градске општине Младеновац и послода-
вац, у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава 

за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању средстава за спро-
вођење 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. 
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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 организационој јединици 
Националне службе - Филијалa за град Београд - Службa Младеновац.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Нацио-
налне службе за запошљавање, а последњи рок за пријем прија-
ва за учешће на јавном конкурсу је до 27.07.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61, 
64, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
и

ОПШТИНА НЕГОТИН 

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за 
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци 
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем 
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стица-
ли у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали 
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за 
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.  

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укуп-
ном месечном износу од: 
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац има седиште или организациону јединицу на територији 
општине Неготин, те да на тој локацији и реализује програм. 
- послодавац који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и социјал-
не заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца 
из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не сме прећи 
30% укупног броја укључених лица),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног анга-
жовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим 
актом послодавца  или описом послова, уколико у складу са законом нема 
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у скла-
ду са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно 
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе 
Испостава  Неготин, и који задовољава опште и посебне услове за учешће 
у програму у складу са важећим актима Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање чет-
ворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за сти-
цање посебних практичних знања и вештина, 
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за 
самосталан рад у струци, 
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* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања 
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или четво-
рогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три 
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - под-
носиоца захтева; 
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усаврша-
вање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом 
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређе-
но, испуњава следеће услове: 
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени 
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или

б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 
месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку која је 
дефинисана актом о организацији и систематизацији послова код посло-
давца; 
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање 
лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функцио-
налности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обез-
беди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
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праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усаврша-
вања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организацио-
ном делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о 
образовању организационих делова; 
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послода-
вца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажо-
вање лица одређеног профила, односно занимања; 
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на 
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уве-
рење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој једини-
ци Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту 
послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 

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

Динамика одлучивања 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне 
праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлеж-
не филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне 
службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и 
више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну 
сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно 
образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом кво-
том која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке. 
У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, 
послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о 
стручном усавршавању са незапосленим. 

Национална служба ће на основу достављене документације са послода-
вцем и са  ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре који-
ма се регулишу међусобна права и обавезе.  
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току 
календарске године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних 
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на 
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вешти-
нама и компетенцијама;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим неза-
посленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано 
уговором увећаноим за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног 
информисања до утрошка расположивих средстава издвојених 
за ову намену, а најкасније до 31.10.2016. године.

Посао се не чека, посао се тражи
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61, 
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
и

ОПШТИНА НЕГОТИН 
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 

2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног 
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног 
односа.
Национална служба кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 
месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за зани-
мање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног 
испита. 
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног 
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период 
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 
12 месеци.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у укуп-
ном месчном износу од: 
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,      
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити: 
- послодавац има седиште или организациону јединицу на територији 
општине Неготин, те да на тој локацији и реализује програм. 
- послодавац који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања и 
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код посло-
даваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не 
сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне праксе), 
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у реализа-
цији програма може остварити и послодавац који припада јавном сектору, 
без обзира на област којом се бави, 
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре; 
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима пропи-
сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне 
службе Испостава  Неготин, задовољава опште и посебне услове за укљу-
чивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:

* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање чет-
ворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за сти-
цање услова за полагање стручног испита, 
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за 
самосталан рад у струци, 
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања 
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или нај-
мање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре под-
ношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, 
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава сле-
деће услове: 
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени 
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 
месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособља-
вати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систе-
матизацији послова код послодавца; 
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособља-
вање лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и зашти-
ти на раду. 
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организа-
ционом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа 
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о 
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодав-
ца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописа-
на обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и 
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на 
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уве-
рење), 
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој једини-
ци Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту 
послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на 
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.  

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне 
праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлеж-
не филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне 
службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и 
више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну 
сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно 
образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе.   
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом кво-
том која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажова-
ним лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави пот-
писан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. 

Национална служба ће на основу достављене документације са послода-
вцем и са ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре који-
ма се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току 
календарске године у којој је донета одлука.  

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном 
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
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У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања 
изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у 
складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за 
период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног 
информисања до утрошка расположивих средстава издвојених 
за ову намену, а најкасније до 31.10.2016. 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), као 
и на основу Локалног акционог плана запошљавања општине Бела Црква 
за 2016. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. 
годину

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 
У сарадњи са 

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ

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 
Национална служба на основу претходно прибављеног мишљења Локал-
ног савета за запошљавање Бела Црква, на основу јавног конкурса. Макси-
мална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са располо-
живим 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 и Општина Бела Црква задржавају 
право да процењују оправданост 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 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;
•  има седиште или пословну јединицу на територији општине 
Бела Црква.

Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Националне службе за запошљавање, непосред-
но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици 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 и Општина Бела Црква задржавају право да траже 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, у року до 15 дана од дана подношења пријаве.

Национална служба и Општина Бела Црква задржавају право да прили-
ком одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/
или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца 
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- извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансирано 
спровођење јавног рада у истој области спровођења на предложеним лока-
цијама, у складу са износом средстава који је опредељен за ову намену.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне 
службе и огласној табли општине Бела Црква. 

Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, 
доноси директор филијале Националне службе по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање/комисије.
*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 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 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 сле-
деће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се оства-
рује 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 Филијале Вршац - Испостава Бела Црква. 
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 Вршац, председник општине Бела Црква и послодавац 
- извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим 
се ближе уређују међусобна права и обавезе. Уговор о спровођењу јавног 
рада закључује се у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању сред-
става 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*.

Јавни позиви
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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 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

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Вршац и Испостави Бела Црква, као и у Општини 
Бела Црква. 

Јавни конкурс је отворен од 04.07.2016. године до утрошка сред-
става, а најкасније до 01.10.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61, 
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“, бр. 102/15), као и на основу Локалног акционог плана запошљавања 
општине Бела Црква за 2016. годину и Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запо-
шљавања за 2016. годину

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
У сарадњи са 

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 

2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног 
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног 
односа.

Национална служба и Општина Бела Црква кроз програм стручне прак-
се финансирају, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и 
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена 
потребног за полагање стручног испита. 

Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног 
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период 
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 
12 месеци.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у укуп-
ном месечном износу од: 
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем. 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити: 
- послодавац који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања и 
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код посло-
даваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не 
сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне праксе), 
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, 
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре; 
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 

Јавни позиви
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- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима пропи-
сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне 
службе, Филијала Вршац - Испостава Бела Црква, задовољава опште и 
посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима 
Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање чет-
ворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за сти-
цање услова за полагање стручног испита, 
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за 
самосталан рад у струци, 
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања 
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или нај-
мање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре под-
ношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, 
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава сле-
деће услове: 
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени 
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 
месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособља-
вати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систе-
матизацији послова код послодавца; 

- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособља-
вање   лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и зашти-
ти на раду; 
- да има седиште или пословну јединицу на територији општине Бела Црква;

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организа-
ционом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа 
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о 
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодав-
ца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописа-
на обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 

Јавни позиви
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или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и 
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то: 
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на 
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уве-
рење), 
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Вршац - Испостава Бела 
Црква, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у Националној служби - Филијала Вршац или Испостави Бела Црква 
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.  

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на 
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.  

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана 
од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне прак-
се доноси директор Филијале Вршац уз претходно прибављено мишљење 
локалног савета за запошљавање општине Бела Црква. Национална служ-
ба и Општина задржавају право да приликом одлучивања по поднетом 
захтеву изврше корекцију броја лица, у складу са расположивим средстви-
ма која су опредељена за ове намене.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и неза-
посленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној 
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосле-
ним. Национална служба и Општина Бела Црква ће на основу достављене 
документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси 
закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум 
почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току кален-
дарске године у којој је донета одлука.  

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом;

- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном 
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања извр-
ши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у скла-
ду са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за пери-
од спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Вршац и Испостави Бела Црква, као и у Општини 
Бела Црква. 

Јавни позив је отворен од 04.07.2016. године, а задњи рок за под-
ношење захтева је 22.07.2016. 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 Споразума 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 
АПЗ број 0800-101-11/2016 од 20.05.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
ТРГОВИШТЕ

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), 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 
Филијала Врање у сарадњи са Општином Трговиште, 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 радних дана за свако лице укљу-
чено 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:
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- 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:
• 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 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, Филијали 
Врање, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у наведеној филијали или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту 
општине www.trgoviste.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 документацију од значаја за спровођење 
поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радо-
ва.
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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, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.

Национална служба у сарадњи са Општином Трговиште 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 за надлежну 
филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли Филијале Врање - Испостава Трго-
виште.   
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 до 49 незапослених доноси директор филијале 
Националне службе, по овлашћењу директора 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/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 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 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 сле-
деће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се оства-
рује 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 Врање, председник општине Трговиште 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 Врање по 
овлашћењу директора Националне службе, председник општине Трго-
виште и послодавац, у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о одо-
бравању 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 редов-
на месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостал-
но 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 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 Врање, тел. 017/407-
117, у испостави Националне службе за запошљавање у Трговишту, тел. 
017/452-230, у Општинској управи Општине Трговиште, тел.017/452-207 
и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајту Општине - www.
trgoviste.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок 
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.07.2016. 
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), као 
и на основу Локалног акционог плана запошљавања општине Пландиште 
за 2016. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. 
годину

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖ-
БОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ

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 
Национална служба на основу претходно прибављеног мишљења Локал-
ног савета за запошљавање Пландиште, на основу јавног конкурса. Макси-
мална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са располо-
живим 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 
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука по 
интерном програму послодавца или програму образовне установе; по 
завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; 
послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организо-
вање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 
Национална служба за запошљавање и Општина Пландиште задржавају 
право да процењују оправданост 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 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;
• има седиште или пословну јединицу на територији општине Пландиште.

Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Националне службе за запошљавање, непосред-
но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици 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 и општина Пландиште задржавају право да траже 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 Национал-
не службе, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.

Национална служба и општина Пландиште задржавају право да прили-
ком одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/
или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца 

Јавни позиви
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Јавни позиви

- извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године финансирано 
спровођење јавног рада у истој области спровођења на предложеним лока-
цијама, у складу са износом средстава који је опредељен за ову намену.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне 
службе и огласној табли општине Пландиште.   

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом 
доноси директор филијале Националне службе по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање/комисије.

*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 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 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 сле-
деће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се оства-
рује 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 Филијале Вршац - Испостава Пландиште. 

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 Вршац, председник општине Пландиште и послодавац 
- извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим 
се ближе уређују међусобна права и обавезе. Уговор о спровођењу јавног 
рада закључује се у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању сред-
става 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;
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• 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 - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
дуже од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним 
жирантом и меничним овлашћењем.
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 нкна-
де 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

Jaвни позив је објављен на огласним таблама Општине Пландиште и 
Националне службе - Филијала Вршац - Испостава Пландиште, на сајту 
Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs и сајту Националне службе 
за запошљавање www.nsz.gov.rs, као и у листу „Послови“.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби - Филијала 
Вршац и Општини Пландиште. 

Јавни конкурс је отворен од 12.07.2016, а крајњи рок за пријем 
пријава за учешће на јавном конкурсу је 20.07.2016. 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 социјал-
на питања бр.401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, Споразума 
бр.1730-101-6/2016 од 24.05.2016. 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 - Филијалe Пожаревац и општине Велико Градиште, а у складу са 
Локалним акционим планом за запошљавање општине Велико Градиште 
за 2016. годину бр.016-2/2016-01-1 од 26.01.2016.године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

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 служба 
- Филијала Пожревац), у сарадњи са општином Велико Градиште, а складу 
са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локал-
ним акционим планом општине Велико Градиште за 2016.годину, у циљу 
радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и 
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног 
интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови 
запослених са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба - Филијала Пожаревац, по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање општине Велико Грдиште, на основу 
јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месе-
ца, 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;
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• 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 Велико Градиште задржава право да процењује 
оправданост 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 Велико Градиште могу остварити подносиоци захтева који имају регис-
тровану делатност или огранак на територији општине Велико Градиште 
и који укључују незапослена лица евидентирана у Националној служби - 
Филијала Пожаревац - Испостава  Велико Градиште.

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 Велико Градиште, непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
Националној служби - Филијала Пожаревац, Испостави Велико Градиште 
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 доноси 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 Велико Градиште.

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 Велико Градиште и на огласној табли општине 
Велико Градиште.   

Одлуку о одобравању средстава за спровођење 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 Вели-
ко Градиште.
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 Велико Градиште 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 Велико Градиште 
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 Велико Градиште 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;
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• 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 - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
дуже од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним 
жирантом и меничним овлашћењем.
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;



   |  Број 682 | 13.07.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

Јавни позиви

• 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 - Филијала Пожаревац - Испостава Велико Градиште и 
Општине Велико Градиште.

Јавни конкурс је отворен од 07.07.2016. до 21.07.2016.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), Одлуке о 
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошља-
вања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016. 
години, број 401-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, у складу са Локал-
ним акционим планом запошљавања општине Богатић за 2016. годину 
усвојеним Одлуком СО Богатић, бр. I-R.197/2016-01 oд 01.03.2016.године 
и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији про-
грама или мера активне политике запошљавања за 2016. годину, бр. 2400-
101-4/16 од 31.05.2016. године, закљученог између Националне службе за 
запошљавање - Филијале Шабац и Општине Богатић

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 
ШАБАЦ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БОГАТИЋ

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: Филијала Шабац), 
у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годи-
ну и локалним акционим планом запошљавања за општину Богатић у 
2016. години у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са преби-
валиштем на територији општине Богатић, која се налазе на евиденцији 
Филијале Шабац, 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, са територије општи-
не Богатић, кога одређује Филијала Шабац у сарадњи са општином Бога-

тић, на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је 
четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 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. 
Филијала Шабац у сарадњи са Општином Богатић задржава право да про-
цењује оправданост 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 са пребивалиштем на територији општине Богатић, а која 
су на евиденцији Филијале Шабац 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.

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 за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току, уко-
лико 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, Филијали 
Шабац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у наведеној филијали  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.
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Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно 
је приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада 
или програм образовне установе на прописаном обрасцу Филијале Шабац, 
као и биографију инструктора/предавача. Филијала Шабац у сарадњи са 
општином Богатић 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 Филијале 
Шабац и Општине Богатић, у року до 30 дана од дана истека јавног кон-
курса.
Филијала Шабац у сарадњи са Општином Богатић задржава право да при-
ликом 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 за Филијалу Шабац.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли Филијале Шабац.   
Одлуку о одобравању средстава за спровођење 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 Шабац, у сарадњи са Општином Богатић, по овлашћењу дирек-
тора Националне службе или други запослени којег овласти директор 
Националне службе за запошљавање.

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 
Филијале Шабац у сарадњи са Општином Богатић, 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 Филија-
ле Шабац и Општине Богатић за период 2012-2015. године.

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

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

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о 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. 
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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 Шабац, председник општине Богатић 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 Шабац по 
овлашћењу директора Националне службе за запошљавање, председник 
општине Богатић и послодавац, у року до 30 дана од дана доношења Одлу-
ке о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одо-
бравању 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;
• Филијали Шабац и Општини Богатић омогући контролу реализације уго-
ворних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;
• обавести Филијалу Шабац и Општину Богатић 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

Пријаву за спровођење јавног рада послодавци подносе у два примерка 
- Филијали Шабац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у Филијали Шабац или преузети на сајту www.nsz.gov.
rs. Све додатне информације могу се добити у Филијали Шабац, на телефо-
не: 015/361-702 и 015/361-739. 

Јавни конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на сајту 
НСЗ - www.nsz.gov.rs и у листу „Послови“, а последњи дан за 
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 21.07.2016. годи-
не.

Посао се не чека, посао се тражи
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и члана 
30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15), Националног акционог плана за 2016. годину, Одлуке о учешћу у 
финансирању програма или мера активне политике запошљавања пред-
виђене локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години 
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 401-00-
00520/2016-24, од 20.04.2016. године, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запо-
шљавања, број 0103-101-2/2016 од 09.06.2016. Одлуке о буџету града Бео-
града („Службени лист града Београда“ бр. 81/15), а у складу са Акционим 
планом запошљавања Града Београда за 2016. годину број: 3-1185/15-С од 
28.12.2015. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА 
ГРАД БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПО-

ШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ 
ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА 

У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима 
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошља-
вања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова 
субвенција примењује су:
• млади до 30 година 
• старији од 50 година 
• незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе 
по основу вишка 
• припадници ромске националности 
• особе са инвалидитетом  и 
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи. 

Висина субвенције износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инва-
лидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи.

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из кате-
горије теже запошљивих не могу остварити:
• државни органи, организације и други директни и индиректни корисници 
буџетских средстава; 
• послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три 
месеца, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права 
на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог);
• послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у 
току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
• послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности 
који је сaставни део јавног позива.

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима предста-
вља основ за доделу de minimis државне помоћи. Избор послодавца корис-
ника субвенције врше Национална служба - Филијала за град Београд и 
Град Београд, односно образована комисија.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из кате-
горије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:
• припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је 
удео приватног капитала у власничкој структури 100%); 
• запошљава незапослене са евиденције Националне службе из напред 
наведених категорија, на неодређено време, са пуним радним временом; 
• поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном 
обрасцу; 
• регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева; 
• измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 

• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евиденти-
ран у регистру дужника принудне наплате НБС;
• испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања према 
Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико 
исте редовно измирује; 
• не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подношења 
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, 
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем 
подносиоцем захтева. 

Седиште послодавца, корисника субвенције мора бити на територији града 
Београда.

Документација за подношење захтева:
• захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу; 
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа 
о образовању организационих делова; 
• 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 послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца 
која претходе месецу у коме је поднет захтев; 
• извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно 
социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу 
у коме је поднет захтев; 
• уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује 
пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обаве-
зама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који 
претходи подношењу захтева; 
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи 
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе; 
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива, 
потребно је доставити одговарајући доказ. 

Национална служба - Филијала за град Београд и Град Београд задржа-
вају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву 
подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној органи-
зационој јединици Национaлне службе, према месту запошљавања лица, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити 
у свакој организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град 
Београд или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и на интернет презентацији 
града Београда www.beograd.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапосле-
них лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне лис-
те, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца. Национална 
служба - Филијала за град Београд и Град Београд, односно Комисија, врше 
проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног 
позива и приложене документације.

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом
Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи 
критеријуми:

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за 
отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године, 
које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална 
служба, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци 
након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвен-
ције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или 
другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код 
подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информацио-
ном систему Националне службе.

** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне 
службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места 
по јавним позивима из 2010-2016. године, које је организовала и финан-
сирала делимично или у целости Национална служба). Наведени подаци 
провераваће се у информационом систему Националне службе.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се 
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и 



   |  Број 682 | 13.07.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

Јавни позиви

то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запосле-
них, дужина обављања и врста делатности послодавца.

Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапос-
лених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне 
листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 
30 дана од дана подношења захтева.

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за 
запошљавање до 19 незапослених доноси директор филијале Национал-
не службе - Филијале за град Београд или други запослени којег овласти 
директор Националне службе, на предлог Комисије сачињене од представ-
ника Националне службе - Филијале за град Београд и Града Београда уз 
претходну сагласност Савета за запошљавање града Београда. Одлуку 
о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за запо-
шљавање 20 и више незапослених доноси директор Националне службе, 
уз претходну сагласност Управног одбора. Национална служба задржава 
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење 
захеваног броја лица у односу на достављени бизнис план.

Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запосле-
них може да буде највише 5:1.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба - Филијала за град Београд, Град Београд и послода-
вац, корисник субвенције закључују уговор уговор којим се уређују међу-
собна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције у року 
до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције. Сви уго-
вори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета 
одлука.
Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним 
временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде 
о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 
радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвен-
ције; 
• доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе по основу 
вишка, односно изјава лица о припадности ромској националности, однос-
но доказ надлежног центра за социјални рад којим се потврђује да је лице 
које се запошљава корисник новчане социјалне помоћи;
• средства обезбеђења уговорних обавеза; 
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице); 
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући 
рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције; 
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта. 
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У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да 
достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, 
која могу бити: 

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 средстaва са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и 
меничним овлашћењем. 

2. За правно лице: 
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима; 
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем. 

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

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
• заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом 
са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему 
Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у слу-
чају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, посло-
давац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног одно-
са заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом 
са другим незапосленим са евиденције Националне службе из категорије 
теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним 
позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором 
предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;
• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом; 
• обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији 
града Београда; 
• омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе; 
• достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе; 
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из угово-
ра, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ 
исплаћених  средстава увећан за законску затезну камату.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане као и све 
додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици 
Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-
300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и интернет презен-
тацији града Београда www.beograd.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка распо-
ложивих средстава, а најкасније до 30.11.2016. 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), као 
и на основу Локалног акционог плана запошљавања општине Сокобања и 
закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. годину 
број 2908-101-1/2016 од 09.05.2016. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕ-
ЧАР И ОПШТИНА СОКОБАЊА

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 орга-
низују Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) и Општина Сокобања, у складу са Националним акционим планом 
запошљавања за 2016. годину, у циљу радног ангажовања првенстве-
но теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, 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 одређује 
Национална служба по прибављеном мишљењу Савета за запошља-
вање општине Сокобања, на основу јавног конкурса. Максимална дужина 
трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финан-
сијским 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 привреме-
ним 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 
спровођења, у висини:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири 

месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, 
у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за 
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по 
интерном програму послодавца или програму образовне установе; по 
завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; 
послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организо-
вање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 
Национална служба у сарадњи са Саветом за запошљавање општине Соко-
бања задржава право да процењује оправданост 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:

Јавни позиви

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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• 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
чије је седиште на територији општине Сокобања.

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, надлеж-
ној организационој јединици Националне службе, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби 
- Филијала Зајечар 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.

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 доноси 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, у року до 8 дана од дана истека јавног конкурса.

Национална служба у сарадњи са Општином Сокобања 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 за надлежну 
филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне 
службе.   

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 филијале 
Националне службе, у сарадњи са Општином Сокобања, по овлашћењу 
директора Националне службе или други запослени којег овласти дирек-
тор Националне службе, по прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалиди-
тетом, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси дирек-
тор Националне службе у сарадњи са Општином Сокобања, уз претходну 
сагласност Управног одбора.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми

Број бодова

Јавни 
конкурс 
- општи

Јавни конкурс 
за особе са 
инвалиди-

тетом

Област 
спровођења 
јавног рада 

Одржавање и 
заштита живoтне 
средине и 
природе

10 10

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

10 10

Одржавање и 
обнављање јавне 
инфраструктуре

5 5

Дужина 
трајања 
јавног рада

3 и 4 месеца 20 20

2 месеца 10 10

1 месец 5 5

Категорија 
лица

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

10 10

Претходно 
коришћена 
средства по 
програму 
јавних 
радова

Коришћена 
средства и лица 
остала радно 
ангажована/
закључен уговор 
о раду* 

15 15

Коришћена 
средства и лица 
нису остала у 
радном односу

0 0

Нису раније 
коришћена 
средства**

10 10

Процена важности поднете 
пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за 
подручје филијале***

10 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ 
БОДОВА 65 65  

*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 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 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 сле-
деће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се оства-
рује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

Јавни позиви



Бесплатна публикација о запошљавању 35  13.07.2016. | Број 682 |   

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, председник Општине 
Сокобања и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спро-
вођењу 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, председник општине Сокобања и послодавац, у року до 20 дана 
од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног 
рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе 
са инвалидитетом.

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

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 истовет-

не бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и менич-
ним овлашћењима;

• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - 
гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 
месеци дуже од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са 
једним жирантом и меничним овлашћењем.

2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истовет-

не бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - 

гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 
месеци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са менич-
ним овлашћењем.

3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви 

предуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
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 Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Зајечар. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок 
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 20.07.2016. 
године.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Јавни позиви
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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), 
Акционог плана запошљавања општине Бајина Башта за 2016. годину и 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програ-
ма и мера активне политике запошљавања у 2016. години (број: 2240-101-
4/2016 од 06.07.2016. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

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 орга-
низује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) уз суфинансирање Општине Бајина Башта, у складу са Национал-
ним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локалним акционим 
планом општине Бајина Башта за 2016. годину, у циљу радног ангажо-
вања 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 
Национална служба, уз претходно прибављено мишљење Општине Бајина 
Башта, на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада 
је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 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 привреме-
ним 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 
спровођења, у висини:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири 
месеца;

• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, 
у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за 
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по 
интерном програму послодавца или програму образовне установе; по 
завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; 
послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организо-
вање 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 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 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;
• да је регистрован на подручју општине Бајина Башта или пак да јавни рад 
реализује на подручју општине Бајина Башта;
• да радно ангажује незапослена лица са подручја општине Бајина Башта.

Документација за подношење пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали 
Ужице, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у Филијали Ужице 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 документацију од значаја за спровођење 
поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радо-
ва.

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, 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 Ужице - Испостава Бајина 
Башта.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење 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 Ужице, по овлашћењу директора Националне службе, уз прет-
ходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине 
Бајина Башта.

Јавни позиви
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми

Број бодова

Јавни 
конкурс 
- општи

Јавни 
конкурс 

за особе са 
инвалиди-

тетом

Област 
спровођења 
јавног рада 

Одржавање и 
заштита живoтне 
средине и 
природе

10 10

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

10 10

Одржавање и 
обнављање јавне 
инфраструктуре

5 5

Дужина 
трајања 
јавног рада

3 и 4 месеца 20 20

2 месеца 10 10

1 месец 5 5

Категорија 
лица

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

10 10

Претходно 
коришћена 
средства по 
програму 
јавних 
радова

Коришћена 
средства и лица 
остала радно 
ангажована/
закључен уговор 
о раду* 

15 15

Коришћена 
средства и лица 
нису остала у 
радном односу

0 0

Нису раније 
коришћена 
средства**

10 10

Процена важности поднете 
пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за 
подручје филијале***

10 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ 
БОДОВА 65 65  

*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 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 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 одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе 
са инвалидитетом. 

Директор надлежне филијале Националне службе, председник општине 
Бајина Башта и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спро-
вођењу 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 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 уго-
вори 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 истовет-

не бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и менич-
ним 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 жирантом и меничним овлашћењем.

2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истовет-

не бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - 

гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 
месеци дуже од трајања јавног рада и једна блако соло меница са менич-
ним овлашћењем.

3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви 

предуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
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-

Национална служба 
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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 Ужице - Испостава 
Бајина Башта, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 и 
на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок 
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 25.07.2016. 
године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), чл. 60, 61, 64, 104, 
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15), Акционог плана запошљавања општине Бајина Башта за 2016. 
годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма и мера активне политике запошљавања у 2016. години 
(број: 2240-101-4/2016 од 06.07.2016. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЈИ-
НА БАШТА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У

ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У
2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног 
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног 
односа.

Национална служба и Општина Бајина Башта кроз програм стручне прак-
се финансирају, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и 
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена 
потребног за полагање стручног испита. 

Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног 
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период 
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 
12 месеци.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање: 

1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у укуп-
ном месечном износу од: 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,      
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем; 

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

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити: 
- послодавац који припада: 

a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој струк-
тури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања 
и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код 
послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупног броја лица 
укључених у програм стручне праксе), 
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограни-
чења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне 
регистре; 

- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима пропи-
сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање); 

Посао се не чека, посао се тражи

Јавни позиви
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- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне 
службе - Филијала Ужице, Испостава Бајина Башта, задовољава опште и 
посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима 
Националне службе и:

- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање 
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за 
стицање услова за полагање стручног испита, 
- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособља-
вања за самосталан рад у струци, 
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образо-
вања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање 
или најмање четворогодишње високо образовање;

- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре под-
ношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, 
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава сле-
деће услове: 

1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапос-
лени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има нај-
мање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се струч-
но оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о 
организацији и систематизацији послова код послодавца; 

- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособља-
вање   лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и зашти-
ти на раду;
- да му је седиште или организациона јединица на подручју општине Бајина 
Башта. 

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.

Документација за подношење захтева:

- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организа-
ционом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа 
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о 
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодав-
ца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописа-
на обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и 
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то: 

• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о 
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/
уверење), 
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда 
послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Ужице, Испостави Баји-
на Башта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у Филијали Ужице - Испостава Бајина Башта или преузети са 
сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр Критеријуми Бодо-
ви

1
Кадровски 
капаци-
тети

Ментор поседује исту струку и има више 
од 36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима се 
стручно оспособљава лице и има више 
од 48 месеци радног искуства на тим 
пословима 

25

Ментор поседује исту струку и има од 24 
до 36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима 
се стручно оспособљава лице и има од 
36 до 48 месеци радног искуства на тим 
пословима

20

Ментор поседује исту струку и има од 12 
до 24 месеца радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима 
се стручно оспособљава лице и има од 
24 до 36 месеци радног искуства на тим 
пословима

10

2
Дужина 
обављања 
делат-
ности

Пословање 1 година и више 25

Пословање до 1 године 10

3

Претходно 
коришћена 
средства 
Национал-
не службе 
по програ-
му стручне 
праксе

Више од 70% запослених лица по завр-
шетку програма стручне праксе 25

50-70% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 20

30-50% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 10

11-30% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 5

Послодавац раније није користио финан-
сијска средства или уговорна обавеза 
послодавца још траје

25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75  

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на 
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.  

Јавни позиви
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Динамика одлучивања

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана 
од дана подношења захтева. Одлука о спровођењу програма стручне прак-
се доноси се у року до 30 дана од дана истека јавног позива. Одлуку о спро-
вођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених 
доноси директор Филијале Ужице, по овлашћењу директора Националне 
службе, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошља-
вање општине Бајина Башта.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим сред-
ствима опредељеним споразумом са општином Бајина Башта.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и неза-
посленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној 
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапос-
леним. 

Национална служба и Општина Бајина Башта ће на основу достављене 
документације са послодавцем и  ангажованим лицем на стручној пракси 
закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум 
почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току кален-
дарске године у којој је донета одлука.  

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:

- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном 
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања извр-
ши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у скла-
ду са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за пери-
од спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Филијали Ужице, Испоста-
ви Бајина Башта, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Национал-
не службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава 
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2016. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, чл. 60, 61, 64, 104 и 
129), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15), Акционог плана запошљавања општине Бајина Башта за 2016. 
годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма и мера активне политике запошљавања у 2016. години 
(број: 2240-101-4/2016 од 06.07.2016. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЈИ-
НА БАШТА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИ-

ЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за 
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци 
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем 
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стица-
ли у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали 
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за 
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.  

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укуп-
ном месечном износу од: 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,      
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем; 

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

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Услови

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који припада: 

a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој струк-
тури 100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и 
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм не сме 
прећи 30% укупног броја укључених лица),
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограни-
чења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне 
регистре;

- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног анга-
жовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим 
актом послодавца  или описом послова, уколико у складу са законом нема 
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непреки-
дно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у скла-
ду са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно 
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе - 
Филијала Ужице, са подручја општине Бајина Башта, задовољава опште и 
посебне услове за учешће у програму, у складу са важећим актима Нацио-
налне службе и:

- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање 
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за 
стицање посебних практичних знања и вештина, 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Јавни позиви
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- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособља-
вања за самосталан рад у струци, 
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образо-
вања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање 
или четворогодишње високо образовање;

- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три 
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - под-
носиоца захтева; 
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усаврша-
вање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом 
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређе-
но, испуњава следеће услове: 

а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапос-
лени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има нај-
мање 24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има 
струку која је дефинисана актом о организацији и систематизацији 
послова код послодавца; 

- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање 
лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функцио-
налности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обез-
беди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду;
- да му је седиште или организациона јединица на подручју општине Бајина 
Башта.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне прак-
се укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запосле-
них има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а 
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне 
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.

Документација за подношење захтева:

- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усаврша-
вања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организацио-
ном делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о 
образовању организационих делова; 
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послода-
вца који паушално измирује пореске обавезе; 
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажо-
вање лица одређеног профила, односно занимања; 
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 

• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о 
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/ сертификат/ лиценца/ 
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда 
послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Ужице у Ужицу или 
Испостави Бајина Башта, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Филијали Ужице - Испостава Бајина Башта 
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу прове-
ре и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. 
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 

БОДОВНА ЛИСТА

Бр Критеријуми Бодо-
ви

1
Кадровски 
капаци-
тети

Ментор поседује исту струку и има више 
од 36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима се 
стручно оспособљава лице и има више 
од 48 месеци радног искуства на тим 
пословима 

20

Ментор поседује исту струку и има од 24 
до 36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима 
се стручно оспособљава лице и има од 
36 до 48 месеци радног искуства на тим 
пословима

15

Ментор поседује исту струку и има од 12 
до 24 месеца радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима 
се стручно оспособљава лице и има од 
24 до 36 месеци радног искуства на тим 
пословима

10

2
Дужина 
обављања 
делат-
ности

Пословање 1 година и више 20

Пословање до 1 године 10

3

Претходно 
коришћена 
средства 
Национал-
не службе 
по програ-
му стручне 
праксе

Више од 70% запослених лица по завр-
шетку програма стручне праксе 20

50-70% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 15

30-50% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 12

11-30% запослених лица по завршетку 
програма стручне праксе 10

Послодавац раније није користио финан-
сијска средства или уговорна обавеза 
послодавца још траје

20

4
Делатност 
послода-
вца (пре-
тежна)

Производна 20
Услужна 15
Остало 10

5
Програм 
стручног 
усаврша-
вања

У потпуности задовољава - детаљно раз-
рађен програм који испуњава услове за 
стручно усавршавање (детаљно су раз-
рађени сви елементи програма са јасно 
видљивим везама и исходима на месеч-
ном нивоу) и дефинисаним стручним 
компетенцијама, знањима и вештинама

20

Оптимално задовољава - достављен 
програм са наведеним стручним компе-
тенцијама, знањима и вештинама које ће 
бити стечене током програма стручног 
усавршавања, видљиве везе између еле-
мената програма

15

Минимално задовољава - области учења, 
послови и задаци на месечном нивоу 
су више информативног карактера, без 
детаљног разрађивања и јасно видљивих 
веза између елемената програма

11

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100  
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Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015. 
године. 

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

Динамика одлучивања 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана 
од дана подношења захтева. Одлука о спровођењу програма стручне прак-
се доноси се у року до 30 дана од дана истека јавног позива. Одлуку о спро-
вођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених 
доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу 
директора Националне службе уз претходно прибављено мишљење Локал-
ног савета за запошљавање општине Бајина Башта. Национална служба 
задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши 
корекцију броја лица, у складу са расположивом средствима по споразуму.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање 
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана 
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и анга-
жованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави 
потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. Национална 
служба и Општина Бајина Башта ће на основу достављене документације 
са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уго-
воре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спро-
вођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлу-
ке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у 
којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној 
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних 
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на 
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вешти-
нама и компетенцијама;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим неза-
посленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано 
уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Филијали Ужице у Ужицу, 
Испостави Бајина Башта и преко Позивног центра Националне службе, 
телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне 
службе до утрошка расположивих средстава издвојених за ову 
намену, а најкасније до 30.11.2016. године.

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат

Јавни позиви
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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

613

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

На основу члана 25 став 3 тачка 4 и члана 55а став 2 Закона о 
Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 54/07 и 36/10), члана 61 став 1 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чланa 
15 став 2 чланa 17 став 3 и члана 20 став 1 и 2 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), Државна ревизорска институција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

I Орган у коме се радна места попуњавају: Државна ревизор-
ска институција, Београд, Макензијева 41

II За именовање државних ревизора

1. Овлашћени државни ревизор, звање овлашћени 
државни ревизор, Сектор за ревизију буџета 

локалних власти
са местом рада у Новом Саду - 1 извршилац, 
са местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку за радно место овлашћени 
државни ревизор (под редним бројем 1): познавање Закона 
о Државној ревизорској институцији, прописа из области буџетског 
система Републике Србије, Закона о локалној самоуправи, Међуна-
родних стандарда ревизије, Закона о општем управном поступку - 
усмено, познавање једног светског језика - усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуника-
ције - усмено.

2. Државни ревизор, звање државни ревизор, 
Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних 
друштава и других правних лица које је основао 

или има учешће у капиталу или у управљању 
корисник јавних средстава

са местом рада у Нишу - 2 извршиоца, 
са местом рада у Новом Саду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку за радно место државни 
ревизор (под редним бројем 2): познавање Закона о Држав-
ној ревизорској институцији, Закона о буџетском систему, Закона 
о рачуноводству, Закона о ревизији, Закона о јавним предузећима, 
Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стан-
дарда ревизије и Међународних стандарда финансијског извешта-
вања, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање 
једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Услови за рад на радном месту овлашћени државни реви-
зор (под редним бројем 1): високо образовање из области  еко-
номских или правних наука, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; најмање седам година радног искуства у струци, од чега пет 
година искуства на пословима који су повезани са надлежностима 
Институције; положен испит за овлашћеног државног ревизора; 

познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.

Услови за рад на радном месту државни ревизор (под ред-
ним бројем 2): високо образовање из области економских или 
правних наука, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање седам година радног искуства у струци од чега три године 
искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институ-
ције; положен испит за државног ревизора; познавање једног свет-
ског језика; познавање рада на рачунару. 

III За попуњавање извршилачких радних места

3. Радно место виши саветник у ревизији, звање 
виши саветник, Сектор за ревизију буџета 

локалних власти
са местом рада у Београду - 1 извршилац, са 

местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац

4. Радно место самостални саветник у ревизији, 
звање самостални саветник, Сектор за ревизију 

буџета локалних власти
са местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац

5. Радно место млађи саветник у ревизији, звање 
млађи саветник, Сектор за ревизију буџета 

локалних власти
са местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку за радно место (под редним 
бројем 3, 4 и 5): познавање Закона о Државној ревизорској инсти-
туцији, прописа из области буџетског система Републике Србије, 
Закона о локалној самоуправи - усмено; познавање једног светског 
језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место самостални саветник у ревизији, 
звање самостални саветник, Сектор за ревизију 
организација обавезног социјалног осигурања

са местом рада у Новом Саду - 1 извршилац

7. Радно место млађи саветник у ревизији, звање 
млађи саветник, Сектор за ревизију организација 

обавезног социјалног осигурања
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку за радно место (под редним 
бројем 6 и 7): познавање Закона о Државној ревизорској институ-
цији, прописа из области буџетског система Републике Србије, про-
писа из области обавезног социјалног осигурања - усмено; позна-
вање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

8. Радно место виши саветник у ревизији, звање 
виши саветник, Сектор за ревизију јавних 

предузећа, привредних друштава и других правних 
лица које је основао или има учешће у капиталу 

или у управљању корисник јавних средстава
са местом рада у Нишу - 1 извршилац, са местом 

рада у Крагујевцу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку за радно место (под редним 
бројем 8): познавање Закона о Државној ревизорској институ-
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цији, Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству, Закона 
о ревизији, Закона о јавним предузећима, Међународних рачуно-
водствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међу-
народних стандарда финансијског извештавања - усмено; позна-
вање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

9. Радно место млађи саветник у ревизији, звање 
млађи саветник, Сектор за ревизију јавних 

предузећа, привредних друштава и других правних 
лица које је основао или има учешће у капиталу 

или у управљању корисник јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац, са 
местом рада у Новом Саду - 1 извршилац, са 

местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку за радно место (под редним 
бројем 9): познавање Закона о Државној ревизорској институцији, 
Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству, Закона о 
ревизији, Закона о јавним предузећима - усмено; познавање једног 
светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

10. Радно место за административно-техничке 
послове, звање референт, Сектор за ревизију 

буџета локалних власти
са местом рада у Београду - 1 извршилац

11. Радно место за административно-техничке 
послове, звање референт, Сектор за ревизију 

јавних предузећа, привредних друштава и других 
правних лица које је основао или има учешће 
у капиталу или у управљању корисник јавних 

средстава
са местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку за радно место (под ред-
ним бројем 10 и 11): познавање Закона о Државној ревизорској 
институцији, познавање прописа из области канцеларијског посло-
вања државних органа - усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

12. Радно место референт за финансијске и 
рачуноводствене послове, звање референт, Служба 

за финансије и рачуноводство, Сектор подршке 
ревизији

са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку за радно место (под редним 
бројем 12): познавање Закона о Државној ревизорској инсти-
туцији, прописа из области буџетског рачуноводства Републике 
Србије - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
 

13. Радно место млађи сарадник у ревизији, у 
својству приправника, Сектор за ревизију јавних 

предузећа, привредних друштава и других правних 
лица које је основао или има учешће у капиталу 

или у управљању корисник јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Знања и вештине које се проверавају у изборном поступ-
ку за радно место (под редним бројем 13): знање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

Услови за рад на радном месту вишег саветника у ревизији 
са звањем виши саветник (под редним бројем 3 и 8): високо 
образовање из области економских или правних наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у 
струци од чега три године искуства на пословима који су повезани 
са надлежностима Институције; положен државни стручни испит; 
познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.

Услови за рад на радном месту самосталног саветника 
у ревизији са звањем самостални саветник (под редним 
бројем 4 и 6): високо образовање из области економских или 
правних наука, на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање пет година радног искуства у струци, од чега две године иску-
ства на пословима који су повезани са надлежностима Институције; 
положен државни стручни испит; познавање једног светског језика; 
познавање рада на рачунару.

Услови за рад на радном месту млађег саветника у ревизији 
са звањем млађи саветник у свим секторима за ревизију 
(под редним бројем 5, 7 и 9): високо образовање из области 
економских или правних наука, на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног 
стажа у државним органима; положен државни стручни испит; 
познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.

Услови за рад на радним местима за административно-тех-
ничке послове, звање референт и на радном месту рефе-
рент за финансијско рачуноводствене послове, звање 
референт (под редним бројем 10, 11 и 12): средња школа; 
најмање две године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; познавање рада на рачунару.

Услови за рад на радном месту млађи сарадник у ревизији, 
у својству приправника (под редним бројем 13): високо 
образовање из области економских или правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основ-
ним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године; знање рада на рачунару.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска инсти-
туција, Београд, Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.

Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Весна Конта и Љиљана Чегар, тел. 011/304-22-31. 

Општи услови за рад у државним органима: Као државни 
службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републи-
ке Србије који има прописану стручну спрему и испуњава оста-
ле услове одређене законом, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном 
органу, ако му раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци. 

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
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дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне 
за одлучивање: Чланом 103 став 3 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), прописано је да у 
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неу-
редним (члан 59 став 2 овог закона). Сагласно наведеном, Држав-
на ревизорска институција ће прибавити доказе о чињеницама о 
којима се води службена евиденција: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положе-
ном правосудном испиту, а за кандидате који конкуришу за радна 
места овлашћени државни ревизор и државни ревизор прибавиће 
и доказ о положеном испиту за овлашћеног државног ревизора и 
државног ревизора, изузев уколико кандидат изричито изјави да ће 
наведене податке прибавити сам.

Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: биографију са 
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверену 
фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми и оригинал 
или оверену фотокопију исправа којима се доказује тражено радно 
искуство (потврде, решења, уговори и друга акта из којих се види 
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Кандидати који конкуришу за радно место на које се врши пријем 
приправника не достављају исправе којима се доказује траже-
но радно искуство. Потребно је да кандидати пријаву потпишу 
својеручно, а докази које прилажу кандидати морају бити у ориги-
налу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од 
стране јавног бележника. Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс прилаже решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. Кандидати који конкуришу на радно место за које је 
предвиђено познавање једног светског језика дужни су да у пријави 
наведу који светски језик познају ради организовања усмене прове-
ре. Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, 
уз које су приложени потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на радним местима која се попуњавају, изборни поступак ради 
провере стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у 
Београду, Макензијева 41, почев од 22. августа 2016. године, а о 
термину и месту учесници конкурса биће обавештени путем кон-
такта које наведу у својим пријавама.

Уколико је за проверу предвиђено знање, односно познавање рада 
на рачунару, само за кандидате који успешно заврше ову проверу 
вршиће се провера познавања једног светског језика, уколико је 
предвиђена, а за кандидате који успешно заврше и ову проверу, 
биће спроведена провера других стручних оспособљености, знања 
и вештина, наведених у тексту јавног конкурса.

Практичан рад на рачунару подразумева реализацију 
задатака који обухватају: обраду текста, табеларно израчуна-
вање, слање електронске поште у стандардним програмима - пакет 
МS Office 2010, интернет (Internet Explorer).

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време, a за рад-
но место млађи сарадник у ревизији у својству приправника радни 
однос се заснива на одређено време и траје девет месеци. Кандида-
ти који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од шест месеци, осим кандидата који конкуришу на 
радно место за које се врши пријем приправника. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног рада. Уверење о 

положеном правосудном испиту замењује уверење о положеном 
стручном испиту. Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкури-
шу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене дока-
зе. Ако је за неко радно место наведено више места рада, за свако 
место рада се подноси појединачна пријава. У пријави је пожељно 
назначити редни број радног места по конкурсу.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени докази које доставља кандидат 
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Државне реви-
зорске институције, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интер-
нет презентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Београд, Немањина 22-26

На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), 
члана 17 став 3, члана 19 став 2, члана 20 став 1 и 2 и члана 21 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
41/07 - пречишћен текст и 109/09), Правилника о саставу конкурсне 
комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима 
за избор на радна места у Државном правобранилаштву Дп-443/16 
од 25. априла 2016. године и Закључка комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-4883/2016 од 27. маја 
2016. године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Државно правобра-
нилаштво, Београд, Немањина 22-26

II Раднo местo којe се попуњава

Секретар, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: помаже Правобраниоцу у вршењу 
послова управе и организације рада у Правобранилаштву и руко-
води секретаријатом; координира радом седишта са одељењима; 
координира радом и учествује у припреми и изради нормативних 
аката, припреми и изради правилника, кадровског плана, изради 
предлога аката о правима, дужностима и одговорностима државних 
службеника и намештеника, одлука и других аката које доноси Пра-
вобранилац; припрема извештаје, програме и план рада; сарађује 
са другим државним органима; обавља и друге послове по налогу 
Правобраниоца.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање седам година радног искуства у струци и положен 
правосудни испит.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: стручна знања из области дело-
круга рада органа и из области рада на радном месту - провераваће 
се усменим путем; вештина комуникације, логичког и аналитичког 
резоновања, елоквенције - провераваће се усменим путем.

III Трајање рада и место рада: Радни однос се заснива нa 
неодређено време, место рада је Београд, Немањина 22-26.

IV Услови за запослење: држављанство Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подно-
шење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Државно правобрани-
лаштво, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни 
конкурс - са називом радног места на које се конкурише“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о конкур-
су: Ивана Милошевић, тел. 011/363-12-24, Бојана Јакшић Коваче-
вић, тел. 011/363-11-26

VIII Докази који се подносе уз пријаву на конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосуд-
ном испиту
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења, уговори и др. акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство).

Кандидати нису у обавези да уз пријаву на конкурс доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи (чл. 9. ст. 3. и чл. 
103. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку), 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.

IX Место, дан и време провере оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена 
радна места, провера стручних оспособљености, знања и вешти-
на, која се вреднују у изборном поступку, почеће од 29. јула 2016. 
године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама Државног пра-
вобранилаштва, у седишту органа, у Београду, Немањина 22-26, о 
чему ће учесници конкурса бити појединачно обавештени телефо-
ном или телеграмом на бројеве телефона или адресе које су навели 
у пријави.

Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним службеницима, 
кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Сви докази које се 
прилажу уз пријаву, прилажу се у оригиналу или фотокопији ове-
реној у општини, суду или код јавног бележника. Неблаговремене, 

недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Овај оглас се објављује на огласној 
табли и веб-страници Државног правобранилаштва, веб-страници 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, веб-стра-
ници и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УСТАВНИ СУД

На основу члана 13 став 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 8 Правилни-
ка о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуну положаја и 
извршилачких радних места у Стручној служби Уставног суда, Су 
број 145/08 од 29. маја 2008. године и Су број 70/1 од 21. јануара 
2016. године, Уставни суд оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Уставни суд, Бео-
град, Булевар краља Александра 15

II Положај који се попуњава

1. Саветник Уставног суда за уставне жалбе и 
жалбе, Служба за поступке по уставним жалбама и 
жалбама, Стручна служба Уставног суда - четврта 

група положаја
1 државни службеник

Опис послова: води поступак у предметима за које Суд није надле-
жан; припрема, анализира и обрађује најсложенија уставноправна 
питања из делокруга рада Службе; по налогу и овлашћењу судије 
известиоца предузима радње у претходном поступку пред Судом; 
врши стручну обраду најсложенијих предмета из делокруга рада 
Службе и предмета у којима је потребно заузимање правних ставо-
ва Уставног суда и изграђивање судске праксе; проверава испуње-
ност процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање по 
уставним жалбама и жалбама судија, јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца на одлуку о престанку функције, као и против дру-
гих одлука Високог савета судства и Државног већа тужилаца, у 
случајевима прописаним законом, обрађује предмете и учествује у 
припреми предлога одлука у предметима у тим поступцима; врши 
стручну обраду предмета по уставним жалбама и жалбама и учест-
вује у припреми предлога одлука; учествује у припреми предло-
га одлука у предметима у којима је обрађивач и припрема нацр-
те одлука, решења и других аката за Редакциону комисију и друга 
радна тела Суда; припрема извештаје, информације и друге анали-
тичке материјале о стању и проблемима остваривања уставности и 
законитости и анализе на основу којих Уставни суд указује Народној 
скупштини на потребу предузимања мера ради заштите зајемче-
них права и слобода; припрема материјале и писма која Уставни 
суд упућује учесницима у поступку, државним и другим органима 
и организацијама; по налогу председника Уставног суда, секретара 
Уставног суда или руководиоца Службе учествује у изради нацр-
та општих аката које доноси Уставни суд; учествује у припреми и 
раду саветовања, консултација и других активности Уставног суда; 
припрема информативно-аналитичке материјале из области устав-
но-судске заштите, као и предлоге и мишљења за потребе Уставног 
суда; обавља и друге послове у складу са закључцима Уставног 
суда и његових радних тела, као и друге послове по налогу секре-
тара Уставног суда и руководиоца Службе.

Услови: правни факултет, стечено високо образовање на основ-
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ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен правосудни или државни 
стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци, 
уз познавање више правних области, знање енглеског или другог 
светског језика и рада на рачунару (Word, Internet).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање уставноправног система и 
организације власти у Републици Србији, прописа којима се уређују 
надлежност, организација и рад Уставног суда  и прописа из других 
области права провериће се писмено и усмено, логичко и аналитич-
ко резоновање, способност комуникације и креативност провериће 
се усмено, знање енглеског или другог светског језика провериће се 
увидом у доказ о знању тог језика, а знање рада на рачунару уви-
дом у доказ о знању рада на рачунару или практичном провером на 
рачунару уколико овај доказ не поседује. 

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15

IV Услови на положају: држављанство Републике Србије, да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

V Трајање рада на положају: Рад на положају траје пет година.

VI Датум оглашавања, рок за подношење пријава на кон-
курс и садржина пријаве: Рок за подношење пријава је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкур-
са у периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одго-
ворностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверењe 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa или 
уверењe којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном 
правосудном или државном стручном испиту за рад у државним 
органима; доказ о најмање девет година радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим посло-
вима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено рад-
но искуство); доказ о знању енглеског или другог светског језика 
(сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студија-
ма, потврде о завршеној обуци); доказ о знању рада на рачунару 
и радна књижица. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту. Учесник јавног конкурса за 
попуну положаја који нема положен државни стручни испит дужан 
је да достави доказ о положеном државном стручном испиту у року 
од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни 
конкурс. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је овере-
на код јавног бележника, у општини или у суду. 

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни суд, Београд, 
Булевар краља Александра 15, са назнаком: „За јавни конкурс за 
попуњавање положаја“.

IX Лице које је задужено за давање обавештења о конкур-
су: Севера Марковић, тел. 285-5064.

X Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, 
односно у општини или у суду, биће одбачене. Овај оглас објављује 
се на интернет презентацији Уставног суда, на порталу е-управе, 
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ФИСКАЛНИ САВЕТ

Београд, Немањина 17

На основу члана 54 став 1, члана 55 и члана 61 став 1 Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 
и 99/14), члана 17 став 3, члана 20 ст. 1 и 2 и члана 21 Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 
- пречишћен текст и 109/09), Правилника о попуњавању радних 
места у стручним службама Фискалног савета број: 110-00-3/2011-
03 од 29. јуна 2011. године и Одлуке Народне скупштине Републи-
ке Србије, Одбора за административно буџетска и мандатно-иму-
нитетска питања о утврђивању максималног броја запослених на 
неодређено време у стручним службама Фискалног савета у 2016. 
години, 21 број 02-166/16 од 16. марта 2016. године, Фискални 
савет оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА 

У СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА ФИСКАЛНОГ САВЕТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Фискални савет, 
Београд, Немањина 17

II Радно место које се попуњава:

Специјални саветник
у Сектору за фискалну политику и јавне финансије, 

у звању прва група положаја
1 извршилац

Опис послова: обавља послове моделирања и предвиђања 
макроекономских и фискалних кретања; проверава валидност 
података и пројекција коришћених при изради извештаја о фискал-
ној стратегији Владе; врши процену основних фискалних ризика на 
страни фискалних прихода и на страни фискалних расхода; про-
верава адекватност економских класификација статистике јавних 
финансија у Србији; припрема за Народну скупштину релевантне 
фискалне анализе; обавља и друге релевантне економске анали-
зе из надлежности Фискалног савета; обавља и друге послове по 
налогу врховног специјалног саветника.

Услови за рад на радном месту: факултетска диплома из 
области економије, финансија, рачуноводства или неке друге реле-
вантне области (математичке или техничке науке), изванредно тео-
ријско и практично знање о буџетским и финансијским питањима, 
најмање пет година радног искуства у области економије, финан-
сија, рачуноводства или другој релевантној области, знање енглес-
ког језика, и рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу 
фискалну политику и јавне финансије и то: Закона о буџетском сис-
тему, Закона о јавном дугу, Закона о порезу на доходак грађана, 
Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на додату 
вредност, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закона о акцизама, Закона о порезима на имовину, Закона о пен-
зијском и инвалидском осигурању; Закона о доприносима за оба-
везно социјално осигурање; познавање макроекономских теорија, 
теорија фискалне политике и економетрије - усмено; знање енглес-
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ког језика - усмено; знање рада на рачунару увидом у доказ о знању 
рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 17

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Фискални савет, 11124 
Београд, Немањина 17, са назнаком: „За јавни конкурс”. Пријаве 
се могу предати лично у Писарници Управе за заједничке послове 
републичких органа у Београду, Немањина 22-26.

V Лице задужено за давање обавештења: Златиборка 
Андрејић, тел. 011/333-8257.

VI Услови за запослење: држављанство Републике Србије; да 
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија серти-
фиката или другог документа о познавању рада на рачунару.

Кандидати нису у обавези да уз пријаву на конкурс доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи, сагласно члану 
9 став 3 и члану 103 ст. 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.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређе-
но време. Кандидат који први пут заснива радни однос у државном 
органу подлеже пробном раду од шест месеци. 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за запослење на оглашеном радном месту, 
провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вред-
нују у изборном поступку почеће од 28.7.2016. године, у просторија-
ма Фискалног савета, Београд, Немањина 17, о чему ће учесници 
конкурса бити појединачно обавештени телефоном или телеграмом 
на бројеве телефона или адресе које су навели у пријави.

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. 

Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници Фискалног 
савета -  www.fiskalnisavet.rs, веб-страници Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање - „Послови“.

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

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42

тел. 011/3300-551

Послови мање сложености везани за рад 
Скупштине, Већа и председника општине

у Одељењу за скупштинске послове и послове Већа 
и председника, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; напредно знање рада на рачу-
нару; 3 године радног искуства, од чега најмање 1 година на истим 
или сличним пословима.

Послови писарнице и овере преписа, потписа и 
рукописа

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; коришћење рачунара; најмање 
6 месеци радног стажа.

Кафе-куварица
у Служби за финансијске и заједничке послове, на 

одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: КВ радник или основна школа.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Пријаве са потребним доказима о испуње-
ности услова, у оригиналу или овереној копији, подносе се Управи 
Градске општине Стари град, на наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, а о пријавама ће се одлучити у року 
од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

ЈАГОДИНА

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ЋУПРИЈА” А.Д. ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, Цара Лазара 109

Генерални директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат 
треба да испуњава следеће посебне услове: да има високу стручну 
спрему - дипломирани инжењер грађевине, дипломирани еконо-
миста, дипломирани правник; најмање 3 године радног искуства у 
својој струци, и то на пословима из делатности Акционог друштва 
које расписује оглас; да није руководио предузећем у којем је за 
време његовог мандата оставарен губитак у пословању, односно 
да није разрешен функције директора или његовог заменика због 
остваривања губитака у пословању за време његовог мандата; да 
није осуђиван за кривична дела против привреде и службене дуж-
ности за које су наступиле правне последице осуде, док те последи-
це трају; да му није изречена мера безбедности забране обављања 
делатности која представља претежну делатност Акционарског 
друштва које расписује оглас. Пријаве на оглас са краћом биогра-
фијом и доказима о испуњавању услова подносе се у року од 15 
дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА  
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Одржавање хигијене
на одређено време ради замене одсутних 

запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног иску-
ства. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и услове 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: 
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу. 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Одржавање хигијене
на одређено време ради замене одсутних 

запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног иску-
ства. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и услове 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: 
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу. 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Секретар месне заједнице
на одређено време од 6 месеци, због указане 

потребе за обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме, гимна-
зија, економска, управна, машинска, техничка, пољопривредна или 
правно-биротехничка школа и најмање 6 месеци радног искуства, 
положен испит за рад у органима државне управе.

Радно место за архивирање предмета и аката и 
вођење роковника

на одређено време ради замене и до повратка 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме - гим-
назија, економска, управна, машинска, техничка, средња текстил-
на, правно-биротехничка школа или књижничар, познавање рада 
на рачунару, положен испит за рад у органима државне управе и 
најмање шест месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, 
и то: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 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, да има општу здравствену способност. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ, 
ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови књиговође
на одређено време ради замене и до повратка 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме, еко-
номска школа или гимназија, шест месеци радног стажа и положен 
државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, 
и то: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 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, да има општу здравствену способност. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се на горенаве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Одржавање информационих система
на одређено време ради замене и до повратка 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, елек-
тротехничка школа или информатичка школа, положен испит за 
рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

Финансије у дечјој и социјалној заштити
на одређено време ради замене и до повратка 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, еко-
номска школа, положен испит за рад у органима државне управе и 
најмање шест месеци радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, да поседује општу здравствену способност. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се на 
горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-127

Извршилац у својству приправника

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чла-
ном 6, прописано је да се у радни однос у државном органу може 

Администрација и управа 
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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 чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних 
места у органу. Поред општих услова који су предвиђени чланом 
6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да 
кандидати испуњавају и посебне услове, који су утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Секретаријату за послове Скупштине града Крагујевца, и то: да 
имају високу стручну спрему, односно завршен правни, економ-
ски факултет или други факултет друштвеног смера, високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена или првог степена у 
трајању од најмање 4 године и са 240 ЕСПБ (наведених смерова), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, без радног искуства у степену стручне спреме. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености усло-
ва: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да 
се против њих не води кривични поступак; уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска 
управа Крагујевац); оригинал лекарског уверења; оверену фотоко-
пију радне књижице; потврду о незапослености. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова, који се не враћају подносиоцу пријаве 
него остају у Секретаријату, достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
340000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-169

Сарадник за послове писарнице и архиве
на одређено време због повећаног обима посла - 

до 24 месеца, у Секретаријату за послове Градског 
правобранилаштва

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 Закона 
о радним односима у државним органима, потребно је да канди-
дат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секре-
таријату за послове Градског правобранилаштва, и то: завршена 
гимназија, економска школа или друга школа друштвеног смера, 
четврти степен стручне спреме, одлично познавање рада на рачу-
нару у MS Office - виши ниво и најмање 6 месеци радног искуства 
у струци. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће дока-
зе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (оригинал, не старије од 
6 месеци); уверење да се против кандидата не води истрага (основ-
ни 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 Крагујевац); оригинал лекар-
ског уверења; доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене, 

непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији 
биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености услова дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горе-
наведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Извршилац за административно-техничке, 
књиговодствене и магацинске послове робних 

резерви
на одређено време због повећаног обима посла - 

24 месеца, у Дирекцији за робне резерве

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чла-
ном 6, прописано је да се у радни однос у државни орган 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 чини 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 Закона 
о радним односима у државним органима, потребно је да канди-
дат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској 
управи за привреду, и то: завршена гимназија, економска или дру-
га средња школа техничког или друштвеног смера, четврти степен 
стручне спреме, познавање рада на рачунару и најмање 6 месеци 
радног искуства у струци. Уз пријаву кандидати су дужни да под-
несу следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (ори-
гинал, 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 месе-
ци 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, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овере-
ној фотокопији, биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, 
на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ РАЧА 

34210 Рача, Карађорђева 48
тел. 034/751-175

Извршилац за послове утврђивања и контроле 
јавних прихода

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог 

УСЛОВИ: високо образовање из области економских или правних 
наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (VII степен, дипломирани економиста 
или дипломирани правник), односно високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодо-
ва или високо образовање стечено у складу са прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању; 1 
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 

Администрација и управа 
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познавање рада на рачунару. Кандидат је у обавези да уз молбу 
достави следећу документацију, у складу са чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државниим органима: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; потврду о радном искуству; уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у органима управе; 
сертификат о познавању рада на рачунару; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности. Пријаве са оргиналним документима или овереним фотоко-
пијама не старијим од 6 месеци, као доказима о испуњавању усло-
ва, доставити у коверти са назнаком „Пријава на оглас“ и називом 
радног места на које се конкурише, Општинској управи Општине 
Рача, 34210 Рача, Карађорђева 48. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопија-
ма, неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

34000 Крагујевац, Трг слободе 3 
тел. 034/306-169

Извршилац за послове надзора реализације 
инвестиција

у Служби за надзор реализације инвестиција, на 
одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чла-
ном 6, прописано је да се у радни однос у државни орган 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 и да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних 
места у органу. Поред услова који су предвиђени Законом о радним 
односима у државним органима, чланом 6, потребно је да канди-
дат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској 
управи за инвестиције, и то: стечено високо образовање из технич-
ко-технолошке научне области на основним академским студијама 
у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, најмање 1 година 
радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће дока-
зе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству (оригинал, не старије од 
6 месеци), уверење да се против пријављеног кандидата не води 
истрага (основни суд), уверење 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 (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), 
оригинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. 
Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној 
фотокопији, биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, 
на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-169

Приправник са средњом стручном спремом
на одређено време

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 и да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних 
места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима, потребно је да канди-
дат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Град-
ској управи за послове Градоначелника и Градског већа: средња 
стручна спрема и без радног искуства у степену стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће дока-
зе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству (оригинал), уверење да 
се против пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), 
уверење 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 (МУП 
РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења. 
Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овере-
ној фотокопији, биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, 
на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
340000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-169

Сарадник за послове писарнице и архиве
на одређено време због повећаног обима посла - 

до 24 месеца, у Секретаријату за послове Градског 
правобранилаштва

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 Закона 
о радним односима у државним органима, потребно је да канди-
дат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секре-
таријату за послове Градског правобранилаштва, и то: завршена 
гимназија, економска школа или друга школа друштвеног смера, 
четврти степен стручне спреме, одлично познавање рада на рачу-
нару у MS Office - виши ниво и најмање 6 месеци радног искуства 
у струци. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће дока-
зе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
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стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (оригинал, не старије од 
6 месеци); уверење да се против кандидата не води истрага (основ-
ни 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 Крагујевац); оригинал лекар-
ског уверења; доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене, 
непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији 
биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености услова дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горе-
наведену адресу.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-127

Извршилац у својству приправника

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чла-
ном 6, 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 чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних 
места у органу. Поред општих услова који су предвиђени чланом 
6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да 
кандидати испуњавају и посебне услове, који су утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Секретаријату за послове Скупштине града Крагујевца, и то: да 
имају високу стручну спрему, односно завршен правни, економ-
ски факултет или други факултет друштвеног смера, високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена или првог степена у 
трајању од најмање 4 године и са 240 ЕСПБ (наведених смерова), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, без радног искуства у степену стручне спреме. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености усло-
ва: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да 
се против њих не води кривични поступак; уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска 
управа Крагујевац); оригинал лекарског уверења; оверену фотоко-
пију радне књижице; потврду о незапослености. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова, који се не враћају подносиоцу пријаве 
него остају у Секретаријату, достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, на горенаведену адресу.

КРУШЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац
Газиместанска 1
тел. 037/414-750

1) Извршилац у својству приправника
за стручно оспособљавање кроз практичан рад

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава 
и следеће услове: високо образовање стечено на студијама првог 

степена, односно на основним студијама у трајању до три године, 
висока пословна школа.

2) Извршилац за послове озакоњења 
(легализације)

у Служби за озакоњење и енергетску ефикасност, 
у Одељењу за урбанизам и грађевинарство, на 
одређено време до 12 месеци због повећаног 

обима посла

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни 
да доставе потребна документа, у оригиналу или овереној фотоко-
пији: диплому којом се потврђује стручна спрема; извод из матичне 
књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књига-
ма објављеном у “Службеном гласнику РС”, бр. 20/09 и 145/14); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал лекарског 
уверења (не старије од 6 месеци); уверење основног и вишег суда 
да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница (издато након објављивања овог огласа); уверење полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато 
након објављивања овог огласа), за радно место под редним бр. 2; 
потврду издату од послодавца као доказ о радном искуству, за рад-
но место под редним бр. 2; уверење о положеном стручном испиту 
за рад у органима државне управе. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене, непотпуне и неуредне пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у суду или 
општини, неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће 
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

НИШ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Матичар за матично подручје Алексинац
за рад у Одељењу за општу управу и друштвене 
делатности, Одсек за општу управу, на одређено 

време до 12 месеци

Матичар за матично подручје Житковац и послови 
месне канцеларије

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене 
делатности, Одсек за општу управу, на одређено 

време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно студијама у трајању до 3 године; положен посе-
бан стручни испит за матичара; овлашћење за обављање послова 
матичара; положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве; 1 година радног искуства; познавање рада на рачунару. Општи 
услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима 
- да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
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ним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас 
доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: доказ о школ-
ској спреми; фотокопију личне карте, односно очитану електронску 
личну карту; уверење да кандидат није под истрагом, односно да 
није кажњаван (доказ основног суда, основног и вишег тужилаштва 
и МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе; доказ о радном искуству; 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран). Прија-
ве са доказима о испуњености свих услова из огласа доставити на 
горенаведену адресу, са назаком: “За оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Послови администратора и административног 
извршења

за рад у Одељењу за финансије, Одсек за 
имовинско-правне послове, на одређено време до 

12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, основне струковне студије), односно на сту-
дијама у трајању до 3 године у образовно-научном пољу правних 
наука; једна година радног искуства у струци; положен испит за рад 
у органима државне управе; познавање рада на рачунару. Општи 
услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима 
- да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас 
доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: доказ о школ-
ској спреми; фотокопију личне карте, односно очитану електронску 
личну карту; уверење да кандидат није под истрагом, односно да 
није кажњаван (доказ основног суда, основног и вишег тужилаштва 
и МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе; доказ о радном искуству; 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран). Прија-
ве са доказима о испуњености свих услова из огласа доставити на 
горенаведену адресу, са назаком: “За оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

НОВИ С А Д

АДВОКАТ ЈЕЛЕНА МАСТИЛОВИЋ
21000 Нови Сад, Стражиловска 35

тел. 060/3191-411
e-mail: masjelena@gmail.com

Адвокатски приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; завр-
шена основна информатичка обука; положен возачки испит за 
Б категорију. Предвиђен је пробни рад 1 месец. Пријаве се дос-
тављају путем мејла.

ОПШТИНА ТИТЕЛ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

21240 Тител, Главна 1

Заменик начелника Општинске управе Општине 
Тител

УСЛОВИ: општа здравствена способност; држављанство Републике 
Србије; да је кандидат пунолетан и да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; висока стручна спрема (VII степен), правни 
факултет; положен испит за рад у органима државне управе и нај-
мање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву са биографијом 
прилажу се следећи докази: доказ о радном искуству у струци; 

уверење о општој здравственој способности; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству која не сме бити старија 
од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења поли-
цијске управе о некажњавању које не сме бити старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверена фотокопија уверења основног или вишег 
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница (издата након објављивања конкурса); оверена фото-
копија уверења о положеном испиту за рад у органима државне 
управе; оверена фотокопија дипломе правног факултета; оверена 
фотокопија радне књижице. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за заменика начелника ОУ”. Рок за 
подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у огласним новинама „Послови”.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧ
21420 Бач, Бачка 4
тел. 063/604-753

Секретар
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има једну година радног искуства; (IV) степен 
стручне спреме; да је држављанин Републике Србије, да је пуноле-
тан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван 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; да се не води истрага, да није поднет оптужни 
предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по служ-
беној дужности. Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе о 
испуњености услова, у оригиналу или овереној фотокопији: радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе; фотокопију радне књи-
жице; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
фотокопију личне карте, односно очитану личну карту; уверење 
о некажњавању од стране МУП-а; уверење да се не води истра-
га од стране надлежног суда. Документа не могу бити старија од 
6 месеци. Изабрани кандидат здравствено уверење ће доставити 
накнадно. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова предају се 
у месној заједници, сваког дана од 07 до 14 часова или на горена-
ведену адресу. Особа за контакт Драган Амиџић. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Исти ће бити 
објављен у исто време на огласној табли Месне канцеларије Бач.

“DAK COMERC” 000
21000 Нови Сад, Темерински пут 21

тел. 063/519-476
e-mail: vesna.jokic@dakcomerce.co.rs

Административни послови

УСЛОВИ: IV степен, економски техничар; потребно искуство у књи-
говодственим пословима; основна информатичка обука. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефона, достављање радних 
биографија на увид на горенаведену мејл адресу. Рок за пријаву: 
до 28.07.2016. године.

“BIG TRADE BUBA” DOO
21000 Нови Сад, Јосифа Панчића бб

тел. 021/6413-619
e-mail: slepcev.goran@bigtrade.rs

Радник у администрацији
пробни рад 5 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста 
или дипломирани правник; IV степен - административни техничар, 
правни техничар, економски техничар, комерцијалиста или кадров-
ски администратор; возачка дозвола Б категорије; теренски рад; 

Администрација и управа 



Бесплатна публикација о запошљавању 55  13.07.2016. | Број 682 |   

основна информатичка обука. Пријаве слати на горенаведени мејл, 
достављање радних биографија на увид.

ПОЖ АРЕВАЦ

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА

12000 Пожаревац, Дринска 2

Аналитичко - плански послови
у Одељењу за финансије и јавне набавке, на 

одређено време до 24 месеца, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: ВСС - економски факултет, дипломирани економиста, 
положен државни стручни испит, 1 година радног искуства. Поред 
посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове прописа-
не чланом 6 Закона о радним односима у државним органима: да 
је пунолетан; да је држављанин Републике Србије; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом приложити: диплому о струч-
ној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама „Службени гласник РС”, бр. 20/2009), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан објављи-
вања огласа), уверење основног и вишег суда да кандидат није под 
истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато након 
објављивања огласа), уверење полицијске управе да није осуђиван 
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (издато након објављивања огласа), исправу 
којом се доказује радно искуство (потврда или други акт којим се 
доказује да има тражено радно искуство), а изабрани кандидат по 
извршеном избору и лекарско уверење. Сви докази се прилажу 
у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на адресу: Градска управа 
Града Пожаревца, 12000 Пожаревац, Дринска 2, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, са назнаком „За оглас”. Избор кандидата 
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење прија-
ва. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској 
управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38, или путем телефона: 
012/539-651.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Заменик начелника Општинске управе Општине 
Мало Црниће
на пет година

УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен испит за рад у држав-
ним органима и најмање пет година радног искуства у струци; усло-
ви утврђени Законом о радним односима у државним органима, и 
то: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси доказе 
о испуњавању услова: диплому о завршеном правном факултету; 
уверење о положеном стручном испиту за рад у државним орга-
нима; доказ о радном искуству у струци; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике Србије; уверење да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 

за обављање послова у државним органима (уверење издаје поли-
цијска управа и основни суд и не може да буде старије од 6 месеци); 
лекарско уверење (доставља се накнадно после доношења одлуке 
о пријему кандидата, кандидат који је у радном односу није дужан 
да доставља лекарско уверење). Пријава са доказима о испуња-
вању услова огласа подноси се на горенаведену адресу, у року од 
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Напомена: Кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о положеном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или ове-
реној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће 
одбачене. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана од дана 
истека рока за оглашавање. 

ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124

Регистратор регистра обједињених процедура - 
ажурирање података у ГИС-у, обрађивач

у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове, на одређено време 
ради замене одсутног извршиоца, до његовог 

повратка са боловања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степе-
на, мастер, односно на студијама првог степена у трајању од нај-
мање четири године (дипломирани прост. планер, дипломирани 
инжењер арх. или дипломирани инжењер грађ.), две године радног 
искуства, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доста-
вити: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, оверену фотокопију дипломе, уверење из казнене евиденције 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном стручном 
испиту за рад у државним органима. Лекарско уверење о поседо-
вању опште здравствене способности доставља изабрани кандидат 
након коначности одлуке о избору, пре доношења решења о прије-
му у радни однос. Пријаве са доказима о испуњавању услова доста-
вити на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште, 
12220 Велико Градиште, Житни трг 1, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

31320 Нова Варош, Карађорђева 32

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе, радно иску-
ство у струци најмање 5 година, општа здравствена способност, 
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држављанство РС, да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, уверење основног или вишег суда да против лица није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница. Уз пријаву на 
оглас доставити: уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), уверење основног и вишег суда да про-
тив лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница 
(не старије од шест месеци), уверење полицијске управе да канди-
дат није осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (не старије од шест 
месеци), уверење о општој здравственој способности (не старије од 
шест месеци), уверење о положеном државном стручном испиту, 
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, 
доказ о радном искуству. Пријаве са потребним доказима доста-
вити Општинској управи Нова Варош, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. О резултатима избора кандидати ће бити писмено 
обавештени.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА ИРИГ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

22406 Ириг, Војводе Путника 1

Приправник - волонтер за радно место: послови 
за обрачун зарада и других примања општинских 

органа и послови рачунополагача месних 
заједница

ради стручног оспособљавања у трајању од 12 
месеци, у Служби за финансије и утврђивање и 

наплату јавних прихода

УСЛОВИ: Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима: уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој здрав-
ственој способност, да кандитат 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, копија личне карте. Посебни услови предвиђени актом о 
систематизацији: 6/1 ВШП; основне академске студије првог степе-
на економског смера или основне струковне студије пословно-ме-
наџерског смера; уверење да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница издаје надлежни суд, а уверење да 
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу издаје полицијска 
управа. Лекарско уверење подноси избрани кандидат. Кандидати 
су уз пријаву на оглас дужни да доставе доказ о исуњавању општих 
и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 
8 дана од дана објавњивања у публикацији „Послови”. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општинска управа Општине 
Ириг, Војводе Путника 1 или на писарници Општинске управе, са 
назнаком: „Пријаве на оглас”. Непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНА РУМА 
ОПШТИНСКА УПРАВА

22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Шеф Одсека за локални економски развој

Опис послова: у сарадњи са председником и помоћником пред-
седника општине за област економског развоја координира све 
активности за област економског развоја и унапређење пословног 
окружења на територији општине Рума, укључујући и праћење рас-

писивања конкурса везаних за доделу средстава од стране репу-
бличких и покрајинских органа и фондова везаних за развој прив-
реде и локалне самоуправе; припремање пројектне документације 
за учешће на поменутим конкурсима; сарадња са јавним предузећи-
ма и установама у циљу заједничког учествовања на конкурсима за 
доделу средстава за развој тих субјеката, припремање извештаја и 
учествовање у разговорима са страним и домаћим субјектима заин-
тересованим за улагање у развој општине.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету и стечен академски назив дипломирани/мастер економиста, 
дипломирани/мастер правник или дипломирани/мастер менаџер; 
најмање једна година радног искуства у оквиру захтеване стручне 
спреме; положен државни стручни испит за рад у органима управе; 
познавање енглеског или немачког језика. Кандидат поред наведе-
них посебних услова мора испуњавати и опште услове предвиђене 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, однос-
но: да је држављанин Републике Србије, 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, као и да поседује општу здравствену способ-
ност. Кандидат је дужан да као доказе о испуњавању услова прило-
жи следећу документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном 
степену и врсти стручне спреме, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих 
послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена фото-
копија радне књижице), уверење о положеном државном стручном 
испиту, доказ о познавању енглеског или немачког језика (фотоко-
пија индекса, сертификат...)

Послови јавних набавки
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и посебне неге детета

Опис послова: праћење и примењивање прописа из области јавних 
набавки, планирање јавних набавки у складу са Одлуком о буџе-
ту, израда извештаја о извршењу плана набавки; прикупљање и 
евидентирање података о поступцима јавних набавки и закључе-
ним уговорима о јавним набавкама; израда извештаја у складу са 
Законом о јавним набавкама; праћење извршења закључених уго-
вора; праћење утрошка средстава по закљученим уговорима; про-
вера цена и тржишта ради утврђивања процењене вредности за 
добра, радове и услуге који су предмет јавне набавке; спровођење 
поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и 
подзаконским актима донетим на основу Закона; израда конкурсне 
документације, измене и допуне конкурсне документације, израда 
додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету и стечен академски назив 
дипломирани/мастер правник, дипломирани/мастер економиста, 
дипломирани/мастер професор одбране и заштите, дипломирани/
мастер инжењер менаџмента - најмање једна година радног иску-
ства у оквиру захтеване стручне спреме; познавање рада на рачуна-
ру. Кандидат поред наведених посебних услова морају испуњавати 
и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима, односно: да је држављанин Републике Србије, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, као и да поседује 
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општу здравствену способност. Кандидат је дужан да као доказе о 
испуњавању свих захтеваних услова приложи следећу документа-
цију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стру-
чне спреме, уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова - СУП), доказ 
о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, 
поврда, уверење), доказ о познавању рада на рачунару. Изабрани 
кандидат је у обавези да у року од 6 месеци, од дана заснивања 
радног односа положи државни стручни испит за рад у органима 
управе.

ОСТАЛО: Након одлуке о избору, а пре уручења решења о засни-
вању радног односа, кандидат је у обавези да достави и уверење 
о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена 
установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или 
овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству 
Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији 
од шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
из огласа подносе се путем поште, на адресу: Општинска управа 
Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком: „За оглас“ 
или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. За све 
информације о огласу контактирати персоналну службу Општинске 
управе на број телефона: 022/433-910, локал 121.

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

1. Шеф Кабинета председника општине
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена из области културолошких наука - журналистика 
(основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно дипломирани новинар 
са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, 1 година радног искуства, познавање рада 
на рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

2. Послови буџета
у Одељењу за привреду и финансије, на одређено 
време до 24 месеца, због повећаног обима послова

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена из области економских наука (основне академ-
ске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно дипломирани економиста са стеченим 
образовањем на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

3. Рачунополагач
у Одељењу за привреду и финансије, на одређено 
време до 24 месеца, због повећаног обима послова

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама 
првог степена из области правних или економских наука (основне 
академске студије односно основне струковне студије у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова), односно правник или економиста са 
стеченим образовањем на основним студијама у трајању до три 
године, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

4. Послови набавке
у Одељењу за општу управу и заједничке послове, 

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена из области економских наука или инжењерског 
менаџмента (основне академске студије у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипл. еко-
номиста или дипл. инжењер менаџмента са стеченим образовањем 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 годи-
на радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

5. Возач - достављач
у Одељењу за општу управу и заједничке послове, 
на одређено време до 24 месеца, због повећаног 

обима послова

УСЛОВИ: Посебни услови: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар, металостругар, положен возачки испит Б катергорије, 1 година 
радног искуства.

6. Спремачица
у Одељењу за општу управу и заједничке послове, 

на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене

УСЛОВИ: Посебни услови: осмогодишња школа, неквалификовани 
радник, I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидати треба да испуњавају и 
опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе следеће 
доказе, у оригиналу или овереној копији: доказ о стеченој струч-
ној спреми; доказ о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе за радна места од броја 1 до 4; доказ о радном 
искуству (осим за радно место под бројем 6); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (уверење издато од МУП-а - надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци); оверену копију личне кар-
те. Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
Републике Србије Општинска управа Општине Инђија прибавиће 
по службеној дужности, у складу са чл. 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку. Изабрани кандидат по извршеном избору дос-
тавља лекарско уверење. Напомена: За радна места под бројем 1, 
2, 3 и 4 радни однос може да се заснује и са кандидатом који нема 
положен стручни испит за рад у органима државне управе, уколико 
испуњава све остале услове, под условом да наведени испит поло-
жи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Пријава са 
потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: 
„Пријава на оглас за радно место: ________”(назив радног места), 
доставља се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији “Послови”, поштом на адресу: Општинска управа Општи-
не Инђија, 22320 Инђија, Цара Душана 1 или лично на шалтеру 1 
пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или у овереној фотокопији, неће бити разматране.

Администрација и управа
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ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170, локал 315

Радно место за материјално-финансијско 
књиговодство

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Општи услови: средње образовање у четворогодишњем 
трајању економског, грађевинског или архитектонског смера; 1 
година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе; да је лице држављанин Републике Србије; да је 
пунолетно; да има општу здравствену способност; да има прописа-
ну стручну спрему и радно искуство; да има положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; да није осуђивано за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати треба да прило-
же: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
диплому, уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном 
искуству, уверење суда да лице није под истрагом, односно да није 
осуђивано за поменута кривична дела. Лекарско уверење прило-
жиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом 
о испуњавању сваког од наведених услова (сем услова под тачком 
7 који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос), 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, Општин-
ској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА

ГРАД СУБОТИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ

24000 Суботица, Трг слободе 1

Начелник Градске управе Града Суботице
на период од пет година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 
6 Закона о радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05-УС, 
79/05 и 23/13 - УС), а који су следећи: 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 неподоб-
ним за обављање послова у органу локалне самоуправе, треба да 
испуњава и посебне услове: да има завршен правни факултет, да 
има положен испит за рад у органима државне управе и најмање 
пет година радног искуства у струци.

ОСТАЛО:Уз пријаву кандидат је дужан да приложи доказе о 
испуњености услова и личну и радну биографију. Документацију 
којом се доказује испуњеност услова из јавног огласа кандидат под-
носи у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Градском већу Града Суботице, у року од 
осам дана од дана објављивања огласа, путем поште, на адресу: 
Суботица, Трг слободе 1, или лично, предајом у Градском услужном 
центру у приземљу Градске куће у Суботици, Трг слободе 1. Пријаве 
се достављају у затвореној коверти, са назнаком: “Пријава на оглас 
за начелника Градске управе”. Неблаговремено поднете и пријаве 
са некомплетном документацијом се неће узети у разматрање.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ ОПШТИНСКА УПРАВА
24321 Мали Иђош, Главна 32

Послови озакоњења
на одређено време 3 месеца, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани инжењер менаџмен-
та, 2 године радног искуства и положен испит за рад у органима 
државне управе. Поред наведених, кандидат мора да испуни и сле-
деће услове: да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривични дело, да се 
против њега не води кривични поступак. Документа која се при-
лажу: оверена фотокопија дипломе о степену образовања, радна 
биографија са описом досадашњег радног искуства, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда из надлеж-
ног основног суда из кривичне евиденције, уверење из казнене еви-
денције од СУП-а. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се 
узети у обзир. Предност има кандидат који има радно искуство у 
органима државне управе или у јавним установама. Потребни доку-
менти не могу бити старији од 6 месеци, осим извода из матичне 
књиге рођених. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаву на оглас са потребном доку-
ментацијом предати на горенаведену адресу.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

24321 Мали Иђош, Главна 32

Послови одржавања чистоће - спремачица
на одређено време до 2 године, због повећаног 

обима посла

Опис посла: одржавање чистоће у службеним просторијама главне 
зграде Скупштине општине и помоћних зграда општинских и дру-
гих органа, заједничких просторија, ходницима, санитарним чворо-
вима, чишћење прозора тромесечно и врата, опреме и инвентара, 
прање завеса, стара се о откључавању, проветравању и закључа-
вању радних просторија и обавља друге послове по налогу руково-
диоца одељења и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: најмање завршена основна школа, 1 година радног иску-
ства. Поред наведених услова сваки кандидат мора да испуни и сле-
деће услове: да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело, да се 
против њега не води кривични поступак. Документа која се при-
лажу: оверена фотокопија дипломе о степену образовања, радна 
биографија са описом досадашњег радног искуства, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда из надлеж-
ног основног суда из кривичне евиденције, уверење из казнене еви-
денције од СУП-а. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се 
узети у обзир. Предност има кандидат који има радно искуство у 
органима државне управе или у јавним установама. Документација 
не може бити старија од 6 месеци, осим извода из матичне књиге 
рођених. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаву на оглас са потребном документа-
цијом предати на адресу: Општина Мали Иђош, Мали Иђош, Главна 
32.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

24321 Мали Иђош, Главна 32

Послови заштите животне средине, пољопривреде 
и стамбених односа

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: еколошки факултет, дипломирани еколог и положен 
испит за рад у органима државне управе, најмање пет година рад-
ног искуства у струци и положен државни стручни испит; основне 
академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; да је кандидат држављанин РС, да је 

Администрација и управа
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пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривични дело, да се против њега не води кривични поступак. 
Документи који се прилажу: оверена фотокопија дипломе о степе-
ну образовања, радна биографија са описом досадашњег радног 
искуства, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда из надлежног основног суда из кривичне евиден-
ције, уверење из казнене евиденције од СУП-а. Неблаговремене и 
некомплетне пријаве неће се узети у обзир. Предност има кандидат 
који има радно искуство у органима државне управе или у јавним 
установама. Потребни документи не могу бити старији од 6 месеци, 
осим извода из матичне књиге рођених. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву 
на оглас са потребном документацијом предати на горенаведену 
адресу.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

24321 Мали Иђош, Главна 32

Послови заштите животне средине, пољопривреде 
и стамбених односа

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: еколошки факултет, дипломирани еколог и положен 
испит за рад у органима државне управе, најмање пет година рад-
ног искуства у струци и положен државни стручни испит; основне 
академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; да је кандидат држављанин РС, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривични дело, да се против њега не води кривични поступак. 
Документи који се прилажу: оверена фотокопија дипломе о степе-
ну образовања, радна биографија са описом досадашњег радног 
искуства, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда из надлежног основног суда из кривичне евиден-
ције, уверење из казнене евиденције од СУП-а. Неблаговремене и 
некомплетне пријаве неће се узети у обзир. Предност има кандидат 
који има радно искуство у органима државне управе или у јавним 
установама. Потребни документи не могу бити старији од 6 месеци, 
осим извода из матичне књиге рођених. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву 
на оглас са потребном документацијом предати на горенаведену 
адресу.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

24321 Мали Иђош, Главна 32

Послови урбанизма и грађевинарства

Опис посла: обавља управне радње у вези са издавањем решења 
о локацији и одобрења за изградњу, реконструкцију и доградњу 
инвестиционих објеката и објеката грађана, води евиденцију о 
пројектно-техничкој документацији за све врсте објеката за које 
издаје одобрење за градњу, односно рушење, за постављање кио-
ска и других монтажних објеката, обавља све стручне и админи-
стративне послове у вези и око грађења на територији општине. 
Координира рад у вези техничког прегледа изведених радова на 
изградњи објеката, и издаје дозволу за употребу изграђених обје-
ката. У сарадњи са надлежним фондом иницира доношење пла-
нова за припрему и уређење грађевинског земљишта за потребе 
стамбене изградње. Врши непосредан увид у пословање и посту-
пање предузећа и установа, грађана и грађанско-правних лица у 
погледу придржавања закона и других прописа из области урбани-
зма и грађевинарства, врши контролу над спровођењем простор-
них урбанистичких планова и пројеката и прописа који се односе 

на уређење простора, врши контролу над израдом и применом 
урбанистичко-техничких услова парцелизацијом и препарцелари-
зацијом грађевинског земљишта. Врши контролу усаглашености 
инвестиционо-техничке документације са урбанистичко-техничким 
условима и урбанистичким и посебним урбанистичким пројектима, 
врши контролу над применом просторно-планских мера које су од 
интереса за народну одбрану и заштиту од елементарних непого-
да, врши контролу над уступањем пројектовања и изградње инвес-
тиционих објеката, као и над самом изградњом нових објеката. 
Врши контролу изградње, доградње, реконструкције и адаптације 
осталих грађевинских објеката, врши контролу изведених радо-
ва и проверава да ли уграђени материјал одговара прописаним 
стандардима, врши контролу вођења градилишне документације, 
проверава да ли су вршена испитивања грађевинског материјала 
и конструкције грађевинских инсталација у погледу квалитета и 
техничке исправности и безбедности, предузима управне и друге 
мере за које је овлашћен законом и другим прописима и обавља 
друге послове и задатке из наведене области по налогу руководио-
ца одељења и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије, односно основне студије 
у трајању од најмање четири године или специјалистичке студије 
на факултету и најмање пет година радног искуства, дипломира-
ни инжењер грађевинарства и положен испит за рад у органима 
државне управе. Поред наведених услова, кандидат мора да испуни 
и следеће услове: да је држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело, 
да се против њега не води кривични поступак.

ОСТАЛО: Документи који се прилажу: оверена фотокопија дипломе 
о степену образовања, радна биографија са описом досадашњег 
радног искуства, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврда из надлежног основног суда из кривичне 
евиденције, уверење из казнене евиденције од СУП-а. Неблаговре-
мене и некомплетне пријаве неће се узети у обзир. Предност има 
кандидат који има радно искуство у органима државне управе или 
у јавним установама. Потребни документи не могу бити старији од 
6 месеци, осим извода из матичне књиге рођених. Рок за пријаву 
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаву на оглас са потребном документацијом предати на адресу: 
Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна 32.

ШАБАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Начелник Општинске управе Општине Владимирци
на период од 5 година

УСЛОВИ: Пријаву на оглас може поднети лице које поред услова 
утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма, испуњава и следеће услове: да има завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет 
година радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас кандидати дос-
тављају: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о здравственој способности, оверен препис дипломе, 
уверење од надлежног суда да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе или уверење о положеном правосудном испиту, 
доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Рок за подношење пријава на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
на оглас се достављају на адресу: Општинско веће Општине Вла-
димирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 34, са назнаком „Пријава 
на оглас”.

Администрација и управа
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

15225 Владимирци, Светог Саве Бр. 22
тел. 015/513-290

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на 
основним судијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски односно стручни назив у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник, нај-
мање 5 година радног искуства у струци. Кандидат за директора 
уз прописану конкурсну документацију подноси и програм рада за 
мандатни период за који се именује. Пријаве са биографијом канди-
дата, фотокопијом личне карте и конкурсном документацијом, одго-
варајућим исправама о испуњености услова: уверење о држављан-
ству (оригинални документ, не старији од 6 месеци), уверење суда 
да лице није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак (оригинални документ), уверење из полицијске управе да 
лице није осуђивано за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци (оригинални документ), оверена фотокопија 
дипломе и потврда о радном искуству у струци (оригинални доку-
мент), подносе се на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на 
конкурс”. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у 
фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и небла-
говремене пријаве, биће одбачене.

УЖИЦЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

Урбаниста
на одређено време до две године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године - ВСС, архитектон-
ског или грађевинског смера, положен државни испит; уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверена фотоко-
пија доказа о стручној спреми, доказ о радном искуству, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак. Пријаве се подно-
се на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ВАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Послови просторног и урбанистичког планирања
у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине, на 

одређено време због замене привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
није под истрагом и кривично осуђиван. Посебни услови: стечено 
високо образовање из научне области архитектура или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) 
студије (академски назив: дипломирани просторни планер, мас-
тер просторни планер, специјалиста економиста или специјалиста 
просторни планер), на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студујама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна 
година радног стажа. Уз пријаву на оглас као доказе о испуњености 
услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном стажу, 
уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе, уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уве-
рење да се не води истрага за кривична дела, уверење о општој 
здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са 
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на 
горенаведену адресу, са назнаком “За избор кандидата - за послове 
просторног и урбанистичког планирања - пријава на оглас (име и 
презиме) - не отварај”. Пријаве доставити путем поште или лично, 
на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални раз-
вој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

ВРАЊЕ

ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН 
ОПШТИНСКА УПРАВА

17510 Владичин Хан, Светосавска 1

Послови интерне контроле индиректних корисника 
буџета и обрачуна и исплате зарада и осталих 

примања директних корисника

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из 
области економских наука (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не (VII степен - дипломирани економиста), 1 година радног иску-
ства, положен државни стручни испит. Потребна документација за 
конкурс: оверена фотокопија дипломе о завршеној школској спре-
ми, извод из матичне књиге рођених и држављанство, уверење о 
положеном државном стручном испиту, лекарско уверење, уве-
рење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци и уверење да се против лица не 
води истрага. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”.

ГРАД ВРАЊЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

17500 Врање, Краља Милана 1
тел. 017/402-328

Начелник
Градске управе Града Врања, на период од пет 

година

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Посебни услови: да кандидат има прописану 
стручну спрему - завршен правни факултет, односно високо образо-
вање стечено на основним судијама у трајању од најмање 4 године 

Администрација и управа
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по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, односно на студијама другог степена из научне области правне 
науке (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 44/10 и 93/12), положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци. Кан-
дидат је уз пријаву на оглас дужан да достави: диплому о стече-
ној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), уверење о положеном 
стручном испиту за запослене у органима државне управе, уверење 
да се против њега не води кривични поступак (уверење основног и 
вишег суда), уверење да није осуђиван за кривична дела (уверење 
полицијске управе), одговарајући доказ о радном искуству у стру-
ци, уверење да му раније није престао радни однос у државном 
или другом органу због теже повреде дужности из радног односа. 
Уверење о општој здравственој способности изабрани кандидат ће 
доставити по коначности одлуке о избору. Докази о испуњености 
напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Пријаву са потпуним доказима о испуњености свих 
услова огласа слати на адресу: Писарница Града Врања, Краља 
Милана 1, канцеларија број 2, са назанком „За Градско веће“. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Саобраћајно-комунални инспектор
на одређено време од 3 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: стечено високо образовање на студијама II степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, правне, економске 
или техничке струке, 3 године радног искуства, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву на оглас са 
биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна докумен-
та, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење 
основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обавлање послова у државном органу, доказ о радном искуству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве се подносе на адресу: Општинска управа Општине Сокобања, 
18230 Сокобања, Светог Саве 23.

      Трговина и услуге

AГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
„WORK AND CARE” 

ДОО БЕОГРАД

Oглашава потребу за запошљавањем код послодавца „Guard 
Popović security” доо из Београда,

контакт: 011/3132-495 (од 9 до 16 сати)

Службеник обезбеђења
за рад у Јагодини, на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; стручни испит из ЗОП-а 
(заштита од пожара). Потребно је да су кандидати на евиденцији 
незапослених лица Националне службе за запошљавање најмање 
шест месеци, рад у сменама. Трајање конкурса: до 31.07.2016. годи-
не. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона.

AГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
„WORK AND CARE” 

ДОО БЕОГРАД

Оглашава потребу за запошљавањем код послодавца „Time 
partner” доо из Београда, контакт: Ацо Маловразић,

тел. 069/152-5194

Спремачица
за рад у Батровцима (гранични прелаз), на 

одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту образовања; радно искуство 1 месец; 
рад у сменама. Потребно је да су кандидати на евиденцији неза-
послених лица Националне службе за запошљавање најмање шест 
месеци. Трајање конкурса: до 31.07.2016. године. Кандидати се 
могу јавити послодавцу путем телефона.

DOO „SELECTA STIL S&M 77“
Књажевац, Стевана Мокрањца 1
тел. 069/730-460, 069/734-511

За сва радна места пријем радника се врши на одређено време, 
минимум три месеца; постоји могућност обуке радника и пријема 

на неодређено време.

Менаџер хотела
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, економског сме-
ра, пожељно је радно искуство на пословима у хотелијерству или 
финансијама, познавање рада на рачунару, знање страног језика.

Конобар
6 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, без обзира на радно искуство. 

Кувар
6 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, без обзира на радно искуство.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи
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Комерцијалиста

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, без обзира на радно искуство. 

Рецепционер
4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, без обзира на радно искуство, обавезно понавање рада на 
рачунару и страних језика. 

Одржавалац расхладних уређаја и инсталација

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, са основним познавањем машинства и електронике.

Хигијеничарка
4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, без обзира на радно искуство. 

Трговац/продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Пријаве и информације на број телефона: 069/730-460, 
069/734-511 или лично у просторијама хотела „Тимок” у Књажевцу, 
Стевана Мокрањца 1; e-mail: msselecta@yahoo.com. Конкурс траје 
до попуне радних места.

СЦБ Д.О.О. ВЕЛЕПРОДАЈА И 
ДИСТРИБУЦИЈА ПИЋА БЕОГРАД

Београд, Булевар деспота Стефана 115
тел/факс: 011/208-40-33

e-mail: office@scb.rs

Возач - достављач
достава робе комбијем на територији Београда

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, возачка дозвола Ц и Б 
категорије; минимум две године радног искуства; познавање града; 
да лице није осуђивано нити кажњавано.

Помоћни радник у магацину

Задаци радног места: врши пријем и издавање робе из магацина уз 
пратећу документацију; врши утовар и истовар робе по локалима; 
врши попис робе у магацину; остали послови у магацину.

УСЛОВИ: минимум II или III степен стручне спреме; минимум две 
године радног искуства; да лице није осуђивано нити кажњавано.

КЊИЖАРА ГАЛЕРИЈА 
„ДОН КИХОТ“

11090 Београд, Пилота Михаила Петровића 5г
тел. 011/2561-966, 064/1837-870

Трговац у продаји - књижара и галерија

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно 
радно искуство у трговини - књижари, рад у сменама. Лице за кон-
такт Наташа Гријаковић, позвати на наведене телефоне или посла-
ти биографију на имејл: vanam2715@gmail.com.

GRENN CITY INTERNATIONAL DOO
Београд

тел. 060/4728-404
e-mail: slobodan.cota@dirius.com

Магационер
пробни рад месец дана

за рад у Сомбору

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар - магацио-
нер; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook); енглески језик - почетни ниво; пожељно радно искуство; 
рад у сменама; обезбеђен превоз. Достава радних биографија 
мејлом или јављање на контакт телефон. Рок за пријаву је до попу-
не.

ЖИВАНОВИЋ-М
11000 Београд, Булевар краља Александра 163

тел. 064/643-0058
e-mail: doo-zivanovic@yahoo.com

Продавац
2 извршиоца

Опис посла: припрема у кухињи и продаја.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, пожељ-
но радно искуство на истим пословима минимум шест месеци; рад 
у сменама, пробни рад месец дана, обезбеђена исхрана, пожељно 
искуство за рад у пекари, припрема и продаја. Директно упућивање 
кандидата на контакт телефон 064/643-0058.

НАПРЕД - УГОСТИТЕЉСТВО
11000 Београд, Билећка 57

тел. 011/3972-183

Домар
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; занат или стручна технич-
ка школа; познавање различитих занатских радова; поседовање 
возачке дозволе Б категорије; радно искуство 12 месеци. Канди-
дати могу да се јаве на тел. 011/3972-183, локал 174 или на e-mail: 
ravic@hotel-n.rs, nada@hotel-n.rs, до 15.07.2016. године.

„КОКА МАР“ ДОО
11000 Београд, Крушевачка 1

тел. 011/7113-120

Трговац у прехрамбеној радњи
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци. Кан-
дидати могу да се јаве на контакт телефон 011/7113-120.

КАФАНА “СТАРА ПЛАНИНА”
18000 Ниш, Војводе Путника бб

тел. 065/2054-101
e-mail: Vladimirstuparr@gmail.com

Конобар
на одређено време до 24 месеца

2 извршиоца

Кувар
на одређено време до 24 месеца

2 извршиоца

Трговина и услуге
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УСЛОВИ: најмање 12 месеци радног искуства. Пријаве за запос-
лење слати мејлом.

EMA EXPORT DOO
34240 Кнић

тел. 060/2031-402
e-mail: ema.djurdjevic@ema-knic.com

Професор немачког језика - преводилац

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању; немач-
ки језик (одлично знање); поседовање возачке дозволе Б катего-
рије; знање рада на рачунару. Кандидати могу да се јаве на горена-
ведени број телефона ради више информација или да пошаљу свој 
CV на горенаведну мејл адресу, најкасније до 06.08.2016. године.

D.O.O. „EXIT”
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 28

тел. 021/6400-085
e-mail: exitimage@yahoo.com

Сито штампар на текстилу
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме графичког смера; 3 месеца рад-
ног искуства. Предвиђен је пробни рад 1 месец.

ДТД „РИБАРСТВО”
21235 Темерин, Цара Лазара бб

тел. 066/6421-408
e-mail: dragana.mladenovic@dtdribarstvo.com

Радник на преради
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, металског, електротех-
ничког, хемијско-технолошког или прехрамбеног смера; завршена 
основна информатичка обука; положен возачки Б категорије. Рок 
за пријављивање је до 01.08. 2016. године.

ДОО „ДУБАЈЕ”
21000 Нови Сад, Шафарикова 37

тел. 064/6596-723
е-mail: doodubaje@gmail.com

Конобар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен у наведеном занимању. Предвиђен је 
пробни рад 1 месец. Пријављивање је путем мејла, до 04.08.2016. 
године.

“SIXSENTIX” DOO
21000 Нови Сад, Змај Јовина 6

тел. 064/6447-746
e-mail: dejana.samardzic@sixsentix.com

Тестирање софтвера
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар, 
дипломирани информатичар, дипломирани инжењер електротех-
нике и рачунарства, дипломирани инжењер мехатронике, мастер 
инжењер мехатронике, дипломирани економиста за статистику и 
информатику, дипломирани инжењер електротехнике и рачунар-
ства - мастер инжењер електротехнике и рачунарства, дипломи-
рани инжењер електротехнике за електронику, дипломирани 
инжењер електротехнике за рачунарску технику - мастер инжењер 

електротехнике и рачунарства; енглески језик- средњи ниво. 
Пријаве слати на мејл: careers.rs@sixsentix.com. Рок за пријаву: до 
27.07.2016. године.

“PANCAKES” UR
21000 Нови Сад, Павла Папа 2

тел. 063/554-730

Посластичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: било ког степена у занимању посластичар једноставних 
посластица, помоћник посластичар или помоћни кувар; рад у сме-
нама; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени 
број телефона, од 12 до 14 часова. Рок за пријаву: до 20.07.2016. 
године.

МЕЊАЧНИЦА “МАРТИН”
21000 Нови Сад, Вршачка

тел. 065/4201-301
e-mail: menjacnicemartin@gmail.com

Мењачки послови

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен било ког занимања; 
лиценца за мењачке послове; основна информатичка обука; рад 
у сменама; пожељно радно искуство; пожељно знање једног стра-
ног језика. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, од 
08 до 18 часова, достављање радних биографија на увид. Рок за 
пријаву: до 28.07.2016. године.

ДОО “БАСТА ПРОМЕТ”
Петроварадин, Марка Орешковића 5

тел. 021/6414-588
e-mail: radoslav.tripkovic@bastapromet.rs

Виљушкариста
на одређено време 6 месеци, место рада: Нови Сад

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен, возач виљушкара; возачка дозво-
ла Б категорије; обука за руковање виљушкаром; рад у сменама. 
Директно упућивање кандидата према договореним терминима за 
разговор, Љубомира Ненадовића 3, Нови Сад, од 08.00 до 14.00 
часова, достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву: до 
26.07.2016. године.

ПР РАДЊА ЗА ПОПРАВКУ 
ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА МП “ЕЛЕКТРО 021”

21000 Нови Сад, Партизанских база 9
тел. 063/408-633

e-mail: office@mpelektroservis

Сервисер расхладних и термичких уређаја

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, механичар за расхладне уређаје 
- специјалиста, IV степен - сервисни механичар за расхладне 
уређаје или III степен - механичар за расхладне уређаје; пробни 
рад 1 месец, возачка дозвола Б категорије; теренски рад. Директно 
упућивање кандидата према договореним терминима за разговор 
на горенаведену адресу. Рок за пријаву: до 27.07.2016. године.

Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПР “ЧАРОБНИ УЖИТАК”
21000 Нови Сад, Стевана Мокрањца 30

тел. 063/8876-378
e-mail: carobniuzitak@gmail.com

Посластичар - услужитељ
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V степен стручне спреме, посластичар 
- специјалиста, IV степен - посластичар или III степен - посласти-
чар једноставних посластица; пробни рад 2 месеца; рад у смена-
ма; возачка дозвола Б категорије; енглески језик- почетни ниво. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона, достављање 
радних биографија на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 
27.07.2016. године.

GAMA TEAM SECURITY
23000 Зрењанин

Булевар Милутина Миланковића 11
тел. 060/5251-295

Радник физичког обезбеђења
место рада: Сремски Карловци, Шангај

4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме, 
заштитар имовине - портир; рад у сменама; ноћни рад; да су кан-
дидати минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ; предност имају кан-
дидати из Сремских Карловаца и Шангаја. Јављање кандидата на 
горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 20.07.2016. године.

“ЏОГЕР” 
ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА

21000 Нови Сад, Браће Кркљуш 13
тел. 064/66647-978

e-mail: dzoger_zaklina@yahoo.com

Чишћење и одржавање објеката
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, чистач просторија; 
теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. 
Рок за пријаву: 26.07.2016. године.

„JOVANOVIĆ & SINOVI - MASTER FOOD” DOO
24300 Бачка Топола, Максима Горког 7

e-mail: masterfood@stcable.rs

Месар - пандлер
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање месар, пожељ-
но радно искуство на сличним пословима. Пробни рад 3 месеца. 
Слање биографија на горенаведену мејл адресу. Оглас остаје отво-
рен до 03.08.2016. године.

INCOM TRADING DOO
11030 Београд, Ратка Митровића 45

Комерцијалисткиње - комерцијалисти
4 особе женског пола - 2 особе мушког пола

менаџери продаје за град Београд

УСЛОВИ: позитивна особа, стрпљива, креативна и упорна, изузетна 
комуникативност са људима различитих профила, минимум средња 
стручна спрема, да кандидат живи у Београду. Обилазак само 

малопродајних објеката на територији Београда. Плата до 90.000 
динара нето. CV пошаљите на имеј адресу: office@incom.co.rs (за 
комерцијалисте).

„ПРО-БАГ” ДОО 
24000 Суботица, Мачванска 49

тел. 063/1042-402

Шивач на индустријским машинама
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно познавање рада на 
индустријским машинама. Обезбеђен превоз. Кандидати могу да 
се јаве на горенаведени број телефона. Оглас остаје отворен до 
27.07.2016. године.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE 
ADO BEOGRAD

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

Саветник у осигурању
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; 
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б 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.

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.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; 
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

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

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE 
ADO BEOGRAD

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

Продавац осигурања аутоодговорности
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; 
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б кате-
горије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за 
рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и 
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спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упор-
ност, оптимизам.

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.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној 
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање 
нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; 
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

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

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE 
ADO BEOGRAD

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

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

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

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско 
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; 
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б катего-
рије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за тим-
ски рад; креативност и флексибилност; комуникативност и спрем-
ност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, 
оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје 
и развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда 
месечног и годишњег плана продукције; успостављање пословних 
контаката; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање 
портфеља осигурања; израда понуда и полиса осигурања са 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.

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

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

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE 
ADO BEOGRAD

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

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на 

одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен 
стручне спреме и економско усмерење; пожељно је радно искуство 
у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; енглески језик (виши ниво); позна-
вање тржишта и поседовање добрих пословних контаката; израже-
на способност за тимски рад.

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.

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

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

STAR CALL 011
Панчево, Светозара Марковића 121
e-mail: zeljkostanojevic@yahoo.com

Оператер у позивном центру
за рад у Београду

20 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил; напредно познавање немачког, италијанског или 
француског језика; познавање рада на рачунару. Радни однос се 
заснива на неодређено време, пробни рад у трајању од месец дана. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе мејлом. Лице за контакт Жељко Станојевић.
„УНИПРОМЕТ” ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 063/618-958

Књиговођа - аналитичар
на одређено време до 12 месеци, приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста, 
без радног искуства. Лице за контакт: Дејан Ћирић.
„ОНАСИС - ЈДЈ“ ДОО
24000 Суботица, Франкопанска 2
тел. 063/464-123

Дипломирани правник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, позна-
вање рада на рачунару (Office пакет, интернет), пожељна возачка 
дозвола Б категорије, пожељно знање мађарског језика, пожељно 
положен правосудни испит, али није услов. Пожељно радно иску-
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ство. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона. 
Оглас остаје отворен до 28.07.2016. године.

„ДЕСТИЛАТОРИ” ДОО СУБОТИЦА
24000 Суботица, Јована Микића 271
e-mail: office@destilatori-kazani.com 

Административни радник
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, возач-
ка дозвола Б категорије, мађарски језик - средњи ниво, енглески 
језик - средњи ниво. Радно искуство: пожељно 12 месеци.

Комерцијалиста
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, возач-
ка дозвола Б категорије, мађарски језик - средњи ниво, енглески 
језик - средњи ниво. Радно искуство: пожељно 12 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати могу своју радну биографију да пошаљу на 
горенаведену адресу или имејл. Оглас остаје отворен до 28.07.2016. 
године.

„ДЕ ВАЛК“ ДОО
Панчево, Првомајска 45

e-mail: posao@devalk.co.rs

Продавац - менаџер малопродајног објекта
30 извршилаца

Место рада: Шабац, Лозница, Ваљево, Лазаревац, Ужице, Чачак, 
Горњи Милановац, Крагујевац, Ниш, Вршац, Зрењанин

УСЛОВИ: IV, VI степен стручне спреме, комуникативност, поседо-
вање организационих вештина и самоиницијативност; MS Оffice 
пакет; знање енглеског језика - средњи ниво. Рад је у сменама; 
пробни рад - два месеца; обезбеђен превоз. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе путем имејла.

ХАМБУРГЕРИЈА „МАРЕ“
24000 Суботица, Пут Едварда Кардеља 1

тел. 069/633-997, 064/382-86-71

Кувар
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; рад 
у сменама, исхрана обезбеђена. Кандидати могу да се јаве на горе-
наведене бројеве телефона. Оглас остаје отворен до 29.07.2016. 
године.

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

тел. 031/3894-222, 063/45-88-45
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; oсновни ниво 

рада на рачунару (МS Office); возачка дозвола Б категорије. Нео-
пходно je сопствено возило; пробни рад 3 месеца; теренски рад. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе путем поште, мејлом, или да се јаве на 
телефонe послодавца. Лице за контакт - Душица Марковић.

ЖИВАНОВИЋ-М
11000 Београд, Булевар краља Александра 163

тел. 064/643-0058
e-mail: doo-zivanovic@yahoo.com

Продавац
2 извршиоца

Опис посла: припрема у кухињи и продаја.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, пожељ-
но радно искуство на истим пословима минимум шест месеци; рад 
у сменама, пробни рад месец дана, обезбеђена исхрана, пожељно 
искуство за рад у пекари, припрема и продаја. Директно упућивање 
кандидата на контакт телефон 064/643-0058.

„ГЕНЕЗА ТРИ“ ДОО 
РЕСТОРАН „ТОПЛИ ДО“

11000 Београд, Војводе Степе 94е
тел. 066/9762-300

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, минимум 2 године радног иску-
ства у угоститељству.

Роштиљџија
2 извршиоца

УСЛОВИ: роштиљ мајстор са искуством минимум годину дана.

Мајстор за рад на печењари

УСЛОВИ: минимум годину дана искуства на печењари; предност 
имају кандидати са већим искуством.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон: 066/9762-300.

ELBRACO GROUP DOO 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ

25260 Апатин, Српских владара 46
e-mail: dragan@elbraco.rs

Оператер онлајн продаје и администратор ЕРП-а
за рад у Сомбору

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - виши или 
конверзацијски ниво; пожељно основно знање о базама података. 
Пријаве слати мејлом. Рок за пријаву је до попуне радног места.

АБЦ ПРОИЗВОД
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 031/563-448

Бравар
на одређено време до 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар. Уз пријаву доставити 
доказе о стручној спреми и радном искуству (за лица која поседују), 
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на горенаведену адресу или се јавити на наведени телефон. Кон-
курс је отворен до попуне радног места.

Медицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Српској

Послодавац: ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију, Репу-
блика Српска

Доктор медицине, специјалиста психијатрије/
неуропсихијатрије

2 извршиоца

Место рада: Република Српска, Соколац

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из психијатрије, 
неуропсихијатрије, положен стручни испит, 360 ЕЦТС, лиценца за 
обављање професионалне делатности доктора или доказ да је под-
нет захтев за издавање лиценце. Радно искуство у трајању од 3 
године.

Услови рада: послодавац сноси трошкове превоза од Републике 
Србије до Републике Српске; висина плате 1700 КМ; запослени је 
од почетка рада социјално осигуран; обезбеђен смештај, трошкове 
смештаја сноси послодавац; неопходно је обезбедити лекарско уве-
рење, трошкове сноси кандидат.

Потребна документација: радна биографија/CV у Еуропас фор-
мату, диплома завршеног факултета, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце или доказ да је под-
нет захтев за издавање лиценце.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као неза-
послена лица у Националној служби за запошљавање потребна 
документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лич-
но или поштом, на адресу филијале, са назнаком - За конкурс ЈЗУ 
Завод за форензичку психијатрију Соколац, за радно место: доктор 
медицине, специјалиста психијатрије/неуропсихијатрије, Републи-
ка Српска.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Нацио-
налној служби за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала 
за град Београд, Миграциони сервисни центар, Гундулићев венац 
23-25, са назнаком - За конкурс: ЈЗУ Завод за форензичку пси-
хијатрију Соколац, за радно место: доктор медицине, специјалиста 
психијатрије/неуропсихијатрије, Република Српска.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на 
разговору са послодавцем. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
обавештени путем телефона или имејла о месту и термину одржа-
вања разговора. Непотпуна документација неће бити разматрана.

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

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

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

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

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити у току 
разговора са послодавцем. О термину одржавања разговора кан-
дидати који уђу у ужи избор биће благовремено обавештени путем 
имејла и телефоном.

Рок трајања конкурса: 23.07.2016. године.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Виша медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа или 
виша школа струковних студија.

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа. 

ОСТАЛО: пожељно је претходно радно искуство у стационарним 
здравственим установама на истим или сличним пословима; пробни 
рад три месеца. Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи (са про-
сечном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; оверен препис или фотокопију дипломе 
о положеном испиту за научно звање магистра и/или доктора нау-
ка (ако га кандидат има); потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству у струци након положеног испита на пословима 
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж 
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта посе-
дује 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.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 066/882-9168

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; поло-
жен стручни испит; познавање најмање једног страног језика; 
пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравстве-
ним установама на истим или сличним пословима; пробни рад три 
месеца. Кандидати су обавезни да доставе: оверени препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (са про-
сечном оценом студирања); оверени препис или фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; оверени препис или фотокопију 
дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/или док-
тора наука (ако га кандидат има); потврду Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте 
или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); био-
графију са адресом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном 
докумнтацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као 
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који 
уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
14224 Лајковац, Светог Саве бб

тел. 014/3431-237

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит; 
поседовање лиценце или решења о упису у Комору здравствених 
радника. Кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију 
дипломе, оверену копију положеног стручног испита; биографију; 
извод из матичне књиге рођених; потврду о некажњавању; потврду 
да се не води кривични поступак; лиценцу или решење о упису у 
Комору здравствених радника; уверење о држављанству. Пријаву 
доставити поштом на горенавдену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка радника

са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријс-
ког или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месе-
ци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне крате; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фото-
копију радне књижице или другог доказа о радном искуству канди-
дата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и 
сл.). Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за послове на 
које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем меди-

цинске сестре - техничара на одређено време по основу замене, до 
повратка радника са боловања - 3 извршиоца”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Лекар специјалиста дечје хирургије
за рад у Служби ортопедске хирургије и 

трауматологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању; 
пробни рад 6 месеци; најмање три године радног искуства; позна-
вање рада на рачунару; познавање најмање једног светског јези-
ка; лиценца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију дипломе о завршеној специјализа-
цији и ужој специјализацији уколико је кандидат поседује; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице, лиценцу, фотокопије уговора о раду, тј. потрде о волон-
тирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену 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 о 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 затвореној коверти, на наведену адресу 
клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем лекара спе-
цијалисте дечје хирургије за потребе Службе ортопедске хирургије 
и трауматологије на неодређено време - 1 извршилац”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

У публикацији „Послови“ од 29.06.2016. године (број 680-681, стр. 
37), техничком грешком објављена су два огласа Здравственог цен-
тра Сурдулица, које овим путем поништавамо. Извињавамо се огла-
шивачу и кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен - општи или 
педијатријски смер; положен стручни испит; радно искуство до 6 
месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
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 (Правна служба), Београд, Сокобањска 17а. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту школске деце, на 

одређено време до повратка запослене са дужег 
боловања (трудничко/породиљско)

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у 
комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење).

Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скри-
нинг програма у складу са посебним програмима донетим у складу 
са прописима и планом рада службе; врши дијагностику и благовре-
мено лечење пацијената; указује хитну медицинску помоћ; упућује 
пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским 
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује миш-
љења и предлоге за наставак лечења пацијента; прописује лекове 
и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту из области 
менталног здравља; у поступку остваривања здравствене зашти-
те изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одго-
варајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво; 
води потпуну медицинску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа; пружа хитну 
и неодложну медицинску помоћ; упућује болесника на специјалис-
тичко лечење и рехабилитацију; самостално и са тимом одређује 
мере здравствено - васпитног рада; у стручном раду је самосталан 
и одговоран за координаторни рад у својој јединици; врши обра-
ду површних рана, обраду ране са ушивањем, обраду опекотина, 
вађење страног тела из коже и поткожног ткива; све наведене 
здравствене прегледе и услуге пружа школској деци; евидентира 
заразне болести и хронична масовна обољења која подлежу оба-
везном пријављивању; обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за 
свој рад.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у 
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверне фотоко-
пије, јер се исте не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доста-
вом у писарници Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Дани-
лова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место 
се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома 
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Специјалиста гинекологије и акушерства
у Служби за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет - 
специјализација из гинекологије и акушерства, положен стручни 
испит, дозвола за рад - лиценца, познавање рада на рачунару, 
доказ о поседовању вештине гинеколошко-акушерске дијагностике 
на примарном нивоу, курс из колпоскопије и курс из цитологије, 
пожељно радно искуство на наведеним пословима, пробни рад 2 
месеца. Уз пријаву доставити: фотокопију допломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопију уверења о завршеној специја-
лизацији из гинекологије и акушерства, доказ о поседовању вешти-
не из гинеколошко - акушерске дијагностике и доказ о завршеном 
курсу из колпоскопије и цитологије, фотокопију уверења о положе-

ном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење 
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП) не старије од 6 месе-
ци, уверење да се против кандидата не води истрага и кривични 
пиступак (потврду издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном.

Виша медицинска сестра - техничар/струковна 
медицинска сестра

УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 степен стручне спреме, висока здравствена 
школа струковних студија или виша медицинска школа, положен 
стручни испит за вишу медицинску сестру, решење о упису у комо-
ру, дозвола за рад - лиценца, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS office и Windows окружење), возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати достављају фотокопију дипломе о високој здрав-
ственој школи струковних студија или вишој медицинској школи, 
фотокопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП, не старије 
од 6 месеци), уверење да се притив кандидата не води истрага и 
кривични пиступак (потврду издаје суд, не старије од 6 месеци), 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар
у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника и у Консултативно-специјалистичкој 
служби, на одређено време до повратка запосленог 

са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи 
смер, положен стручни испит, решење о упису у комору, дозвола 
за рад (лиценца) познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
office и Windows окружење), возачка дозвола Б категорије. Канди-
дат доставља фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - 
општи смер, фотокопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад 
- лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном 
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу), уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП, 
не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични пиступак (потврду издаје суд, не старије од 6 
месеци), кратка биографију са адресом и контакт телефоном.

Спремачица
на одређено време до три месеца, због повећаног 

обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: оворену фотокопију дипломе о 
основној школи, неоверену фотокопију личне карте, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација и провере стручног знања, који су важни за доно-
шење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључи-
вања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способноси 
за рад на наведеним пословима, одлука о избору ће бити објавље-
на на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља 
Раковица. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас“ или лич-
но доставити у писарницу Дома здравља Раковица.
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Посао се не чека, посао се тражи

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Спремачица
на одређено време због повећаног обима посла

4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3), на наведеној адреси, са назнаком за који се конкурс подно-
си пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидати ће бити 
лично обавештени телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку за палијативно лечење Службе за 

продужено лечење и негу, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла општег смера и положен стручни испит, поседовање лиценце 
за рад или решење о упису у комору. Кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, сведочан-
ства или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотоко-
пију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити у затвореној 
коверти, са назнаком “За оглас” и називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

ГОРЊА ТОПОНИЦА
18202 Горња Топоница

Хигијеничар
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене

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.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије Службе за интензивну 

негу и терапију и неонатологију Стационара 
Клинике за педијатрију, са пробним радом до 3 

месеца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за патологију одојчета Службе 

за одојче и мало дете Стационара Клинике за 
педијатрију, са пробним радом до 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за хроничне плућне болести Службе 

за плућне болести Стационара Клинике за 
педијатрију, са пробним радом до 3 месеца

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 повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 

пробним радом до 3 месеца

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 повратка запослене са боловања дужег 

од 30 дана (на терет Фонда), са пробним радом до 
3 месеца

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 због повећаног обима посла, најдуже до 
31.08.2016. године

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 струч-
ни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или 
овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води 
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кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уве-
рење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије 
од 6 месеци); кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, 
контакт телефоном, имејл адресом.

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.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). 
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте. Пријаве се предају у затво-
реној коверти, лично или поштом на адресу Института, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време 
за послове _______________ (навести назив)“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Медицинска сестра - инструментарка
у Одељењу операционих сала у Служби 

операционих сала и ендоскопске дијагностике 
и терапије поликлинике на Клиници за дечју 

хирургију, са пробним радом од 1 месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу 
стручну спрему, IV степен - завршена средња медицинска школа, 
педијатријски или општи смер; положен стручни испит; лиценца за 
рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, сле-
дећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; 
уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису у именик комо-
ре; уверење да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци); радна 
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, 
имејл адресом.

Опис посла: инструментира код хируршких захвата према програму 
рада; води бригу о инструментаријуму, апаратури и осталом при-
бору за оперативне захвате и њиховом одржавању (прање, дезин-
фекција, стерилизација и др.); учествује у сменском раду; обавља и 
друге послове из свог делокруга, а по налогу непосредног руково-
диоца; за свој рад одговорна је начелнику, главној сестри Одељења 
и главној сестри Клинике.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). 
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре - инструмен-
тарке у Одељењу операционих сала“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 

дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу урологије у Служби опште дечје 
хирургије на Клиници за дечју хирургију, на 

одређено време до повратка запослене са 
боловања, са пробним радом од 1 месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу 
стручну спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, 
педијатријски или општи смер; положен стручни испит; лиценца за 
рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, сле-
дећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; 
уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису у именик комо-
ре; уверење да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); 
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт теле-
фоном, имејл адресом.

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје 
терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је 
одредио лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске анали-
зе; ради и друге послове из свог делокруга, а по налогу начелника 
и главне сестре Одељења; учествује у сменском раду; за свој рад 
одговорна је начелнику и главној сестри Клинике.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања 
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о 
здравственој способности за послове које ће обављати и фотоко-
пију личне карте. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у 
затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института, са наз-
наком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре техни-
чара у Одељењу на Одељењу урологије до повратка запослене са 
боловања“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ОПШТА БОЛНИЦА 

„СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Оглас објављен у публикацији “Послови” 08.06.2016. године 
поништава се за радно место: виши радиолошки техничар, на 
одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла. Остали 
делови огласа остају непромењени.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ 
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

11000 Београд, Др Суботића 5

Стручни сарадник за комуникацију
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Опис послова и радних задатака: организује односе са локалним и 
националним медијима и другим партнерима (РФЗО, МЗ, ЕАР, ИЈЗ, 
локалне власти). Управља комуникацијама, планирањем и орга-
низоваањем догађаја, уобличавањем и упућивањем позива/инфор-
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мација медијима, припрема саопштења за јавност, организује 
конференције за штампу, кампање и остале активности које промо-
вишу установу и активности које се у њој одвијају, пружа стручну 
подршку институтима и заводима за јавно здравље у окриву мреже 
завода приликом промоције здравља грађана, прикупља информа-
ције од надлежних/начелника центара у циљу извештавања о свим 
догађајима од значаја за обавештавање медија која се тичу устано-
ве, креира медијске догађаје за свако важно питање за које се од 
стране руководства процени да би се могло медијски пропратити, 
информише локалну заједницу о активности установе путем медија 
и других видова комуникације, упућивањем месечних билтена и 
сл. Прати и прикупља чланке у штампи о здравственим темама, о 
појављивању у медијима запослених у установи, као и представни-
ка локалне власти поводом питања која се тичу здравства или рада 
установе, користећи при томе све носаче информација. Израђује 
месечну анализу прикупљеног материјала коју прослеђује регио-
налним координаторима. Успоставља сарадњу са медијима сачиња-
вањем листе релевантних медија и новинара који прате здравство 
на националном и локалном нивоу и у складу са тиме припрема 
акциони план за контактирање релевантних медија. Успоставља 
контакте са особама задуженим за комуникацију у другим здрав-
ственим установама. За свој рад непосредно одговара директору 
установе.

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, знање једног свет-
ског језика, пожељно знање још једног светског језика, искуство у 
интернет комуникацијама, вештине у писању, познавање рада на 
рачунару (Word, Excel), минимум две године релевантног радног 
искуства, организационе способности и добре друштвене и кому-
никационе способности. Пријаве и CV слати на имејл: prijava@batut.
org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан 
Јовановић-Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За 
конкурс - самостални стручни сарадник за комуникацију”. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ 
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

11000 Београд, Др Суботића 5

Шеф Координационог центра
на одређено време до повратка запослене са 

посебне неге детета

Опис послова и радних задатака: учествује у успостављању и орга-
низацији комуникационих канала унутар Центра и ка релевантним 
институцијама, по питању формалне и неформалне комуникације, 
како у уобичајеним, тако и у ванредним ситуацијама. Комуницира 
са регионалним заводима за јавно здравље на територији Републи-
ке Србије, Европским центром за превенцију и контролу болести 
и другим институцијама. Успоставља сарадњу са научноистражи-
вачким организацијама у земљи и иностранству у циљу заједнич-
ког учешћа у научноистраживачким пројектима. Спроводи и прати 
научноистраживачки рад на нивоу свих центара Института. Пра-
ти и учествује у спровођењу обавеза Института у процесу европ-
ских интеграција. Планира, припрема и реализује пројекте који се 
финансирају из фондова ЕУ у области здравља. Припрема, спрово-
ди и прати друге пројекте финансиране из међународних извора 
финансирања. Остварује сарадњу са међународним здравственим 
организацијама и удружењима као и здравственим организација-
ма и установама других земаља, са хуманитарним и другим орга-
низацијама. Остварује сарадњу са релевантним институцијама ЕУ 
и иностраним донаторима. Остварује сарадњу са другим међуна-
родним институцијама и асоцијацијама (СЗО, Уницеф и др.). Учест-
вује у активностима епидемијског обавештавања и извештавања у 
циљу детекције и раног упозорења на ризик по здравствено стање 
становника, као и у припреми билтена и извештаја. Учествује у 
припреми недељних, месечних и годишњих извештаја о кретању 

заразних болести на територији Републике Србије. Учествује у пла-
нирању кампањи и других активности у циљу превенције болести. 
Учествује у креирању здравствених порука за јавност у циљу пре-
венције болести. Учествује у комуникацији, припреми и презента-
цији информација приликом ванредних ситуација. Обавља и друге 
послове из делокруга рада Комуникационог центра по налогу шефа 
Одсека.

УСЛОВИ: факултет организационих наука - мастер из области 
менаџмента или доктор медицине - спец. превентивне гране меди-
цине или природно-математички факултет, активно знање енглес-
ког језика (пожељно знање још једног језика), познавање рада на 
рачунару (Microsoft Office), познавање маркетинг вештина и ала-
та, способност рада под притиском, најмање 5 година релевантног 
радног искуства, организационе, добре друштвене и комуникацио-
не способности. Пријаве и CV слати на имејл: prijava@batut.org.rs 
или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовано-
вић-Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс 
- Координациони центар”. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Министарства здравља Републике Србије.

ZU APOTEKA „LILLY DROGERIE“
11090 Београд - Раковица

Пилота Михаила Петровића 6
тел. 064/8956-306

e-mail: ivana.kevezdi@lilly.rs

Фармацеутски техничар - приправник
за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, рад у 
сменама. Пријаве слати на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 
27.07.2016. године.

„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. Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђен 
превоз. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати се 
могу јавити послодавцу на горенаведене бројеве телефона, лице за 
контакт Жикица Бадић.

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла

Доктор медицине

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане 
законом: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит, лиценцa за рад. Кандидати подносе 
следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену фото-
копију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
или решење о упису у комору, уверење суда да против њих није 
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покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих 
послова да нису правоснажном судском одлуком осуђивани за кри-
вично дело. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања огла-
са у публикацији “Послови” и на званичној веб-страници Минис-
тарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да прили-
ком заснивања радног односа достави лекарско уверење о способ-
ности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: “За конкурс - не отварати”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

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

Спремачица
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне 
болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнеже-
вац, и то: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кан-
дидат је обавезан да уз пријаву која садржи биографију, достави: 
оверену фотокопију дипломе о школској спреми, обичну неоверену 
фотокопију личне карте. Рок за достављање пријаве кандидата је 
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” и на веб-
сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о избору кан-
дидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења 
одлуке о избору. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са 
назнаком “За оглас за пријем у радни однос”, или лично предају у 
правну службу Специјалне болнице. 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Специјалиста педијатрије или доктор медицине
за рад у Одељењу за здравствену заштиту 

предшколске и школске деце, на одређено време 
због повећаног обима посла, до 24 месеца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: висока школска спрема здравствене струке, положен 
стручни испит, положен специјалистички испит (за специјалисту 
педијатрије). Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију дипломе о положеном специјалистичком испиту (за специја-
листу педијатрије), биографију са адресом и контакт телефоном. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком „Пријава на оглас број 8/2016”. Пријаве са непотпуном доку-
ментацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине
на одређено време до повратка радника са 

боловања
2 извршиоца

Опис послова: Самостално пружа медицинску помоћ из домена 
опште медицине лицима која се јаве на преглед. Даје мишљење 
у вези здравственог стања пацијента, учествује у предузимању 
мера превентивне делатности. Одговара за благовремен пријем 

и преглед пацијената. Ради на збрињавању хитних стања. Спро-
води кућно лечење и упућује пацијенте на стационарно лечење. 
Обавља саветодавни рад. Ради на здравственом васпитању и поди-
зању здравствене културе пацијената. Стара се за уредно вођење 
медицинске документације. Води рачуна о потрошњи, односно про-
писаној терапији. Обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом: завршен 
медицински факултет, VII степен стручне спреме и положен струч-
ни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци) или оверена фотокопија. Кандидати који су радили 
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско 
уверење, уверење о држављанству и уверење надлежног суда да 
се против њих не води кривични поступак. Пријаву са документа-
цијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Физиотерапеут
за рад у Служби за физикалну медицину и 

рехабилитацију, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа 
физио смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелиће-
ва 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву).

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Лекар специјалиста дечје хирургије
за рад у Служби ортопедске хирургије и 

трауматологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању; 
пробни рад 6 месеци; најмање три године радног искуства; позна-
вање рада на рачунару; познавање најмање једног светског јези-
ка; лиценца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију дипломе о завршеној специјализа-
цији и ужој специјализацији уколико је кандидат поседује; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице, лиценцу, фотокопије уговора о раду, тј. потрде о волон-
тирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену 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 о раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом 

Медицина
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заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове на које 
се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем лекара спе-
цијалисте дечје хирургије за потребе Службе ортопедске хирургије 
и трауматологије на неодређено време - 1 извршилац”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

У публикацији „Послови“ од 29.06.2016. године (број 680-681, стр. 
37), техничком грешком објављена су два огласа Здравственог цен-
тра Сурдулица, које овим путем поништавамо. Извињавамо се огла-
шивачу и кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит.

Виша медицинска сестра - техничар општег смера

УСЛОВИ: виша медицинска школа општег смера, положен стручни 
испит.

Медицинска сестра - техничар општег смера
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа општег смера, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са назнаком за 
који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити објавље-
на на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани 
кандидати ће бити лично обавештени путем телефона.

ДОМ ЗДРАВЉА 
,,ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“

34240 Кнић
тел/факс: 034/510-173

Доктор медицине
за рад у оквиру пројекта Кућно лечење, 

палијативно збрињавање и пружање хитне 
медицинске помоћи на терену, на одређено време 

до повратка одсутног запосленог

Опис послова: прегледи пацијената у кућним условима, збриња-
вање акутних стања, едукација пацијената и породица за давање 
инсулина и антикоагулантне терапије, рад са породицом непокрет-
ног пацијента, превенција декубиталних улкуса.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спре-
ме; положен стручни испит за доктора медицине; лиценца за рад 
издата од стране Лекарске коморе и радно искуство на послови-
ма лекара. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на оглас са биографијом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; лиценцу за рад Лекар-
ске коморе и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава 

је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе лично 
или поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“, 
34240 Кнић.

    Грађевинарство и индустрија

WASTE BINS DOO
Београд

тел. 060/4728-404
e-mail: slobodan.cota@dirius.com

Заваривач МИГ/МАГ (CO2)
за рад у Сомбору, на одређено време

12 извршилаца

УСЛОВИ: варилац - I, II, III, IV степен стручне спреме; обука за 
заваривача без атеста; eл. зав. топивом електродом у заштити 
акт. гаса (тзв. МАГ-CO2) атест 1; рад у сменама; обезбеђен превоз; 
минимално познавање неког поступка заваривања, заваривач са 
искуством миг/маг (CO2) има предност; пожељно радно искуство. 
Достава пријава и радних биографија мејлом или јављање на кон-
такт телефон. Рок за пријаву је до попуне радног места.

Возач виљушкара
за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: виљушкариста - I, II, III, IV степен стручне спреме; 12 
месеци радног искуства; возачка дозвола Б категорија; обука за 
руковање виљушкаром; рад у сменама; обезбеђен превоз; пробни 
рад 1 месец. Достава пријава мејлом или јављање на контакт теле-
фон. Рок за пријаву је до попуне радног места.

ФАБРИКА УЉА “БАНАТ” АД НОВА ЦРЊА
23218 Нова Црња, Магазинска бб

Руководилац Службе за заштиту од пожара, 
безбедност и здравље на раду
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове: завршен факултет технич-
ке струке, VII/1 степен стручне спреме; положени стручни испити 
заштита од пожара и безбедност и здравље на раду; познавање 
рада на рачунару; радно искуство 3 године у струци на пословима 
заштита од пожара и безбедности и здравља на раду.

Самостални референт плана, анализе и статистике
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђеним законом, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове: завршен економски факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме; рад на рачунару; радно искуство 
1 година у струци.

ОСТАЛО: Лични квалитети: проактиван приступ послу, спремност 
да се усвајају нова знања и вештине, прилагодљивост тиму, висок 
ниво писане и вербалне комуникације, професионалност и одго-
ворност. Пријаву са документима доставити на горенаведену адре-
су, са назнаком “За оглас” или на мејл адресу: fubanat@uljarabanat.
rs. Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Биће кон-
тактирани само кандидати који уђу у најужи избор.

Национална служба 
за запошљавање

Медицина / Грађевинарство и индустрија
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“RABATECH“ ДОО
Нови Београд, Јурија Гагарина 116/24

тел. 062/505-320, 063/7126-576
e- mail: rabatеch@eunet.rs

Радник на преси
на одређено време од 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци; рад 
по сменама, ноћни рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
пробни рад 2 месеца, радно време дуже од пуног - 60 сати недељно. 
Напомена: Послодавац радно ангажује лица у Београду, а накнадно 
упућује запослене на рад у иностранству. Послодавац обезбеђује 
здравствени преглед, визе, боравишне и радне дозволе, осигурање. 
У обзир долазе кандидати из целе Србије. Пожељно је да кандида-
ти поседују знање чешког језика. Трајање конкурса: до 20.07.2016. 
године. Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне за 
контакт и на имејл адресу. Лице за контакт: Марко Радић.

“ТРАНСКОП” ДОО
35250 Параћин, Шумадијска бб

тел. 035/568-362
e-mail: hr.transkop@gmail.com

Руководилац фабрике бетона
на одређено време

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, машински техничар, 
електротехничар или грађевински техничар; пожељно основно 
знање рада на рачунару и пробни рад 1 месец.

Руковалац на производној линији
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машински техничар, електротех-
ничар или грађевински техничар; основно знање из рада на рачу-
нару; пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Пријава траје до попуне радног места. Лице за контакт: 
Снежана Радаковић.

„БАНЕ МПИ“ ДОО
11000 Београд

тел. 025/5416-161
e-mail: daliborka@bane.rs

Стругар
за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металски радник машинске 
обраде; радно искуство 5-10 година. Пријаве слати на мејл адресу. 
Рок за пријаву је до 25.07.2016. године.

Глодач
за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, металски радник машинске 
обраде; радно искуство 5 година. Пријаве слати на мејл адресу. Рок 
за пријаву је до 25.07.2016. године.

Пнеуматичар - хидрауличар
за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радник на одржавању 
половне пнеуматике и хидраулике; радно искуство од 5 до 10 годи-
на. Пријаве слати на мејл адресу. Рок за пријаву је до 25.07.2016. 
године.

АД „НЕОПЛАНТА”
21000 Нови Сад, Приморска 90

тел. 021/4873-814, 064/8474-977
e-mail:jovanovic.j@neoplanta.rs

Електричар
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен у наведеном занимању.

Бравар
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 3 годи-
не радног искуства.

“АРТ МЕТАЛ СЛАВИЈА УНИВЕРЗАЛ” ДОО
21000 Нови Сад

Јована Цвијића 35
тел. 063/526-821, 021/522-176

Изршилац на изради грађевинске браварије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, универзални бравар или III сте-
пен - бравар; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 3 годи-
не. Јављање кандидата на горенаведене бројеве телефона. Рок за 
пријаву: до 20.07.2016. године.

ККР КОЖА - КРЗНО ЛУКИЋ
25240 Стапар, Кнеза Лазара 8а

тел. 064/1186-386
e-mail: koza.krzno.lukic@gmail.com

Шивење коже и крзна

УСЛОВИ: III степен - шивач конфекције, II степен - шивач кож-
не одеће, II степен - шивач крзнене одеће или II степен - шивач 
текстила. Јављање кандидата на горенаведени број телефона или 
на адресу: Змај Јовина 14а, 21000 Нови Сад, од 08 до 15 часова. Рок 
за пријаву: до 28.07.2016. године.

„JAKOCAT“ DOO
21000 Нови Сад

Пут Новосадског партизанског одреда 2
тел. 021/6613-421

e-mail: gordana.pustahija@jakocat.com

Шивач
на одређено време

УСЛОВИ: II степен, шивач текстила; пробни рад 1 месец; обезбеђен 
превоз; пожељно радно искуство у шивењу материјала и раду на 
норме до 12 месеци. Директно упућивање кандидата према дого-
вореним терминима за разговор (горенаведена адреса), мејлом, 
контакт телефон: 021/664-3421, достављање радних биографија на 
увид. Рок за пријаву: до 20.07.2016. године.

“А-РЕА” Д.О.О.
21000 Нови Сад,
Београдски кеј 49
тел. 021/4892-400

e-mail: a.rea@mts.rs

Приозводња транспортних плоча и кутија
на одређено време 3 месецa

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме било ког занимања; 
рад у сменама; обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаве-
дени број телефона. Рок за пријаву: до 20.07.2016. године.

Грађевинарство и индустрија
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PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
20 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 упутста-
ва, кандидати не смеју бити далтонисти, предвиђено је психолош-
ко тестирање кандидата, а превоз је обезбеђен. Оглас је отворен 
до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на 
горенаведену адресу.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
Нови Београд, Србобранска 2

e-mail: maksim.radovic@enal-elektro.com

Електромонтер - електроинсталатер, 
електротехничар, електромеханичар, 

електротехничар енергетике, електротехничар 
аутоматике, електромонтер мрежа и постројења

10 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, 
електро-енергетске и мернорегулационе опреме.

Место рада: запошљавање у Републици Србији, након тога упући-
вање запослених на привремени рад у СР Немачку.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме електро струке; рад-
но искуство је небитно; дужина радног времена 8 сати; теренски 
рад; обезбеђен смештај; обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јави-
ти послодавцу путем горенаведеног имејла. Лице за контакт: Мак-
сим Радовић.

„БАЛАШ КУПУЗИШТЕ“ ДОО, КЛАДОВО
Купузиште, Дунавска 55

тел. 069/636-203

Руковалац грађевинских машина
на одређено време 3 месеца, место рада: Кладово

4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства, 
возачка дозвола Б и Ц категорије.

Возач кипер камиона
на одређено време 3 месеца, место рада: Кладово

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач теретњака, 12 месеци 
радног искуства, возачка дозвола Ц категорије.

ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведени 
број телефона, лице за контакт: Мирослав Балашевић.

ФАБРИКА УЉА “БАНАТ” АД НОВА ЦРЊА
23218 Нова Црња, Магазинска бб

Руководилац Службе за заштиту од пожара, 
безбедност и здравље на раду
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 

треба да испуњава и посебне услове: завршен факултет технич-
ке струке, VII/1 степен стручне спреме; положени стручни испити 
заштита од пожара и безбедност и здравље на раду; познавање 
рада на рачунару; радно искуство 3 године у струци на пословима 
заштита од пожара и безбедности и здравља на раду.

Самостални референт плана, анализе и статистике
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђеним законом, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове: завршен економски факултет, 
VII/1 степен стручне спреме; рад на рачунару; радно искуство 1 
година у струци.

ОСТАЛО: Лични квалитети: проактиван приступ послу, спремност 
да се усвајају нова знања и вештине, прилагодљивост тиму, висок 
ниво писане и вербалне комуникације, професионалност и одговор-
ност. Пријаву са документима доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком “За оглас” или на мејл адресу: fubanat@uljarabanat.rs. 
Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Биће контакти-
рани само кандидати који уђу у најужи избор.

ГЕОСОНДА-ФУНДИРАЊЕ АД
11000 Београд

тел. 064/870-26-33
e-mail: veljko.miric@geosonda-fundiranje.rs

Грађевински техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - грађевински техничар; без обзи-
ра на радно искуство; возачка дозвола Б категорије; предвиђен 
пробни рад; теренски рад. Кандидати треба да свој CV проследе на 
имејл адресу: veljko.miric@geosonda-fundiranje.rs или позову на број 
телефона: 064/870-26-33, најкасније до 31.07.2016. године.

Саобраћај и везе

АУТО-ПРЕВОЗНИК МАЈКИЋ ЗОРАН ПР
21410 Футог, Грмечка 64

тел. 063/529-294
e-mail: apr.majkic.pr@gmail.com

Возач Ц и Е категорије

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; 6 месеци радног искуства; положен возачки испит за Ц и Е 
категорију. Рок за пријављивање је до 05.08.2016. године.

„МИЛШПЕД“ ДОО
Београд, Савски насип 7

e-mail: masa.novakovic@milsped.com
тел. 062/889-54-35

Возач шлепера и тандема
за рад у Суботици

на одређено време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: превоз робе на територији РС, са унапред дефиниса-
ном рутом.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, минимум 6 месеци рад-
ног искуства, возачка дозвола Е категорије.
Услови рада: дужина радног времена 8 сати; рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јави-
ти послодавцу путем телефона или имејла. Лице за контакт: Маша 
Новаковић.
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„МИЛШПЕД“ ДОО
Београд, Савски насип 7

e-mail: masa.novakovic@milsped.com
тел. 062/889-54-35

Возач теретњака
за рад у Суботици, на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

Опис посла: транспорт робе из дистрибутивних центара до крајњих 
корисника.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, минимум 6 месеци рад-
ног искуства, возачка дозвола Ц категорије. Услови рада: дужина 
радног времена 8 сати, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефо-
на или имејла. Лице за контакт: Маша Новаковић.

„ОНАСИС - ЈДЈ” ДОО
24000 Суботица, Франкопанска 2

тел. 063/464-123

Возач
унутрашњи транспорт

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
возачка дозвола Ц категорије. Кандидати могу да се јаве на горена-
ведени број телефона. Оглас остаје отворен до 28.07.2016. године.

   
       Култура и информисање

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Барајево, Миодрага Вуковића 2

тел. 011/8302-110

Организатор материјално-финансијских и општих 
послова

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економска школа. Канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 
66/91, 44/93, 34/2001, 39/2002, 49/2005,79/2005, 81/2005, 83/2005 и 
23/2013), да је држављанин Републике Србије, да има општу здрав-
ствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
да је пунолетан (извод из матичне књиге рођених или фотокопија 
личне карте). Пријаве на оглас са о доказима о испуњавању наве-
дених услова, не старијим од шест месеци, у оригиналу или овере-
ној фотокопији, доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, на горенаведену адресу.

ТЕЛЕВИЗИЈА „ПОМОРАВЉЕ“ 
ТРЖНИ ЦЕНТАР „СУНЦЕ“

35230 Ћуприја, Миодрага Новаковића бб

Реализатор - монтажер ТВ програма

Опис послова: монтажа прилога, емисија, шпица и спотова, емито-
вање свих врста програма према извођачкој кошуљици, припрема 
и монтирање одабраног материјала, синхронизација код сложених 
емисија.

УСЛОВИ: средња стручна спрема или ВСС, одлично познавање 
рада на рачунару, познавање рада на специјализованим програми-
ма, способност тимског рада, пожељно искуство у ТВ продукцији. 

Пријаве и CV слати искључиво на имејл: karijera@rtp.rs.

Камерман

Опис послова: обавља послове камермана или ТВ сниматеља како 
у студију тако и на терену, одговара за квалитет снимљеног мате-
ријала, бира одговарајуће кадрове и потребан материјал за рад, 
одређује светло и одговара за визуелни квалитет слике.

УСЛОВИ: средња стручна спрема и ВСС, одлично познавање рада 
на рачунару, познавање рада на специјализованим програми-
ма, способност тимског рада, пожељно искуство у ТВ продукцији. 
Пријаве и CV слати искључиво имејл: karijera@rtp.rs.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
„СТОЈАН ТРУМИЋ”

21240 Тител, Главна 10-12
тел. 021/860-409, 860-185

e-mail: bibliotekatitel@eunet.rs

Књижничар
на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чланова 46 и 47 
Закона о библиотечко-информационој делатности. Послове књиж-
ничара може да обавља лице са стеченим средњим образовањем, 
културолошког или језичког смера у четворогодишњем трајању. 
Посебни услови: запослени најкасније за 3 године од почетка 
рада мора положити стручни испит; 1 година радног искуства и 
познавање рада на рачунару. Уз пријаву кандидат треба да дос-
тави: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци); диплому о завршеној школи; радну 
књижицу; доказ о радном искуству; уверење да није осуђиван за 
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци; 
лекарско уверење (да није старије од 6 месеци). Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању услова се достављају у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве и докази о испуњености услова 
огласа кандидати могу доставити лично или путем поште препору-
ченом пошиљком, на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас”. Контакт телефон за додатне информације: 021/860-409. Рок 
за пријављивање је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”.

ТЕЛЕВИЗИЈА „ПОМОРАВЉЕ“ 
ТРЖНИ ЦЕНТАР „СУНЦЕ“

35230 Ћуприја, Миодрага Новаковића бб

Реализатор - монтажер ТВ програма

Опис послова: монтажа прилога, емисија, шпица и спотова, емито-
вање свих врста програма према извођачкој кошуљици, припрема 
и монтирање одабраног материјала, синхронизација код сложених 
емисија.

УСЛОВИ: средња стручна спрема или ВСС, одлично познавање 
рада на рачунару, познавање рада на специјализованим програми-
ма, способност тимског рада, пожељно искуство у ТВ продукцији. 
Пријаве и CV слати искључиво на имејл: karijera@rtp.rs.

Камерман

Опис послова: обавља послове камермана или ТВ сниматеља како 
у студију тако и на терену, одговара за квалитет снимљеног мате-
ријала, бира одговарајуће кадрове и потребан материјал за рад, 
одређује светло и одговара за визуелни квалитет слике.

УСЛОВИ: средња стручна спрема и ВСС, одлично познавање рада 
на рачунару, познавање рада на специјализованим програми-
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ма, способност тимског рада, пожељно искуство у ТВ продукцији. 
Пријаве и CV слати искључиво имејл: karijera@rtp.rs.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Асистент за предмет Теорија спортског тренинга, 
ужа научна област Науке физичког васпитања, 

спорта и рекреације
за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 70 и чл. 
72 Закона о високом образовању РС и да имају завршен факул-
тет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, 
биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: 
основне академске студије, мастер (магистарске) студије, уверење 
о уписаним докторским студијама, оригинал радови на увид. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну, односно уметничку област Архитектонско 

пројектовање и савремена архитектура
на Департману за архитектуру

Наставник у звању доцента за ужу научну, односно 
уметничку област Архитектонско пројектовање и 

савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време 

од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени чланом 65 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентич-
но тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник 
УБ” бр. 186/15 - пречишћен текст), Статутом факултета (“Сл. билтен 
АФ” бр. 105/15 - печишћен текст) и Законом о раду (“Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак стручних и научних радова), оверене копије диплома, 
оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу: 
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља 
Александра 73/II, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Криминалистичка 

тактика, методика и оператива, за наставни 
предмет Организовани криминал

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска 
академија, полицијска академија или правни факултет, стечен 
научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и 
способност за наставни рад. Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15) и Статута Криминалистичко-поли-
цијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да против кандидата није покренут кривични 
поступак, нити истрага (које није старије од 6 месеци); диплому, 
односно уверење о високој стручној спреми; диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем стручном, академском односно научном 
називу; списак научних и стручних радова, као и по један примерак 
тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стече-
ном образовању достављају се на горенаведену адресу у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку 
рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА”

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Оглас објављен у публикацији “Послови” 25.05.2016. године 
поништава се у целости.

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.

Посао се не чека, посао се тражи

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну област 
Англистика, предмет Енглески језик

Редовни професор за ужу научну област 
Англистика, предмет Студије британске/америчке 

културе

Редовни професор за ужу научну област 
Германистика, предмет Немачки језик

Редовни професор за ужу научну област 
Германистика, предмет Методика наставе немачког 

језика

Редовни професор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет Шпански језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чланом 
64 Закона о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет Шпански језик

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област Српска 
књижевност, предмет Српска књижевност 20. века

на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Туркологија, предмет 
Турски језик и књижевност

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Англистика, предмет 
Америчка књижевност

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Украјинистика, 
предмет Украјинска књижевност
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду

Асистент за ужу научну област Општа књижевност, 
предмет Историја опште књижевности

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Романистика, 
предмет Француска књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Српски језик, 
предмет Историја српског језика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Русистика, предмет 
Руски језик

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Албанологија, 
предмет Албански језик

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Синологија, предмет 
Кинески језик

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Општа лингвистика, 
предмет Усвајање језика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Туркологија, 
предмет Турски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом намање 8 и који 
показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне 
области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом 
образовању и чланом 113 Статута Филолошког факуултета Универ-
зитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област Полонистика, 
предмет Пољски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Синологија, 
предмет Кинески језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Русистика, 
предмет Руски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Хунгарологија, 
предмет Мађарски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Словакистика, 
предмет Словачки језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Англистика, 
предмет Савремени енглески језик

на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Англистика, предмет 
Савремени енглески језик

на одређено време од 3 године
6 извршилаца

Лектор за ужу научну област Бугаристика, предмет 
Бугарски језик

на одређено време од 3 године
Лектор за ужу научну област Италијанистика, 

предмет Италијански језик
на одређено време од 3 године

2 извршиоца
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Лектор за ужу научну област Арабистика, предмете 
Арапски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одго-
варајући факултет, општи успех на основним студијама најмање 
8, смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 
Закона о високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену 
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и 
радове на наведену адресу факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/2007-878

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен 
је рад по сменама. Документа која је потребно доставити: крат-
ка биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, доказ о поседовању лиценце за рад, 
фотокопија држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од 
дана објављивања, на адресу предшколске установе или слањем 
на имејл адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЖИВОМИР САВКОВИЋ “

11409 Ковачевац, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел. 011/8213-207

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 
2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72//09, 52/11, 35/15 - аутентич-
но тумачење и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ бр. 108/15), и то: да има одговарајуће образовање; да поседује 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога, 
односно положен стручни испит; да има положен испит за дирек-
тора (кандидат изабран за директора школе дужан је да положи 
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дуж-
ност, а сходно условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду 
да има најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци ); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење о 
физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и 

ученицима (не старије од 6 месеци); биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби; уверење високошколске установе којим 
кандидат потврђује да је положио испит из српског језика, уколи-
ко образовање није стечено на српском језику. Доказ да кандидат 
није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Уверење о 
положеном испиту за директора школе се не доставља, с обзиром 
да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није доне-
ло подзаконски акт који уређује програм обуке у складу са стандар-
дима компетенције директора, програм испита, начин и поступак 
полагања испита за директора установе. Изабрани кандидат ће 
имати обавезу да у законском року по доношењу подзаконског акта 
положи испит за директора. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати ће 
бити обавештени о резултатима конкурса након доношења решења 
о избору директора. Пријаву са комплетном документацијом доста-
вити лично или поштом на горе наведену адресу школе, са назна-
ком „Пријава на конкурс за директора“, телефон за информације: 
011/8213-207.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног професора за 
ужу научну област Хумана генетика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински или биолошки 
факултет; општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Наставник за избор у звање редовног професора за 
ужу научну област Микробиологија

2 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног професора 
за ужу научну област Фармакологија, клиничка 

фармакологија и токсикологија

Наставник за избор у звање редовног професора за 
ужу научну област Судска медицина

Наставник за избор у звање редовног професора за 
ужу научну област Неурологија

Наставник за избор у звање редовног професора 
за ужу научну област Оториноларингологија са 

максилофацијалном хирургијом

Наставник за избор у звање редовног професора 
за ужу научну област Интерна медицина 

(гастроентерологија)

Наставник за избор у звање редовног професора 
за ужу научну област Интерна медицина 

(кардиологија)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног професора 
за ужу научну област Интерна медицина 

(пулмологија)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног професора за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом 

(општа хирургија)
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Наставник за избор у звање редовног професора за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом 

(анестезиологија и реаниматологија)

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Статистика и информатика у 

медицини
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Социјална медицина

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Патолошка физиологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Фармакологија, клиничка 

фармакологија и токсикологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Психијатрија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Педијатрија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (урологија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Патологија

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа 

хирургија - васкуларна хирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински факултет; општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Хумана генетика

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински или биолошки 
факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 

образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Медицинска и клиничка биохемија

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Микробиологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Патологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Патолошка физиологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Епидемиологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Статистика и информатика у медицини

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета.

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке 
наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која 
је наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са 
документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Ста-
тутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду), подносе се писарници Медицинског факултета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2850-779

Наставник рачунарства и информатике

УСЛОВИ: Услови су предвиђени чл. 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у наведеном занимању; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; 4. да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс доставити и краћу биографију. Докази о испуњености услова 
који су предвиђени тачкама 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 
прибавља установа. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Осма 
београдска гимназија, 11000 Београд, Грчића Миленка 71, са назна-
ком “За конкурс - наставник рачунарства и информатике”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област Фармакологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски или медицински факултет са 
укупном просечном оценом најмање 8,00; студент докторских 
студија или магистар наука из научне области за коју се бира и 
коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за настав-
ни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају 
и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и 
Правилником о ближим условима избора у звање наставника на 
Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета, лично 
или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кулинарски техничар 
или кувар, радно искуство 3 године. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 
5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и 
потврду о радном искуству. Фотокопије морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књи-
жицу. Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља установа од надлеж-
ног органа. Писане пријаве достављати искључиво путем поште, 
на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује.

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

тел. 011/260-30-42

Радник на одржавању дворишта и објеката

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, возачка доз-
вола Б или Ц категорије. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и копију возачке 
дозволе. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да дос-
тави лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ да кандидати 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве 
достављати искључиво путем поште на наведену адресу, са назна-
ком радног места за које се кандидат пријављује.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Здравствена нега
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: магистеријум из медицинских или дефектолошких наука 
или специјализација фармацеутских наука, завршена висока здрав-
ствена (медицинска) школа струковних студија, искуство у настави 
3 године.

Наставник практичне наставе, област Медицина, 
ужа научна област Физиологија

са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет, искуство у настави или струци 3 
године.

Наставник практичне наставе, област Медицина, 
ужа научна област Општа медицина

са 25% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет, искуство у настави или струци 3 
године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији 
радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипло-
мама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кан-
дидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област Нумеричка 
математика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Математичка анализа
на одређено време од 60 месеци

Посао се не чека, посао се тражи
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Редовни професор за ужу научну област 
Математичка логика

Редовни професор за ужу научну област 
Астрономија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за 
коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 
Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање потреб-
но је поднети и биографију, оверену копију дипломе, списак науч-
них радова и сепарате истих. Молбе са потребним документима 
могу се доставити на наведену адресу или лично предати у Секре-
таријат факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 
15 дана од дана објављивања конкуса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен 
је рад по сменама. Документа која је потребно доставити: крат-
ка биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, доказ о поседовању лиценце за рад, 
фотокопија држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од 
дана објављивања, на адресу предшколске установе или слањем 
на имејл адресу.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/214-04-19

Асистент за уметничку област Снимање и дизајн 
звука, наставни предмети: Снимање и дизајн звука 
за позориште и радио, Снимање музике и Снимање 

и дизајн звука за филм и телевизију
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских умет-
ности, дипломирани сниматељ и дизајнер звука или дипломирани 
драмски и аудиовизуелни уметник из области снимања и дизајна 
звука. Избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту 
Факултета драмских уметности.

МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 011/2030-885

Наставник за ужу област Софтверско инжењерство
на одређено време

Асистент или сарадник за ужу област Математика
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за избор у звања 
дефинисана 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 треба да попуне електронску пријаву коју могу да 
преузму на сајту Метрополитан универзитета: http://metropolitan.
edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. Попуњену електронску 

пријаву послати на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. 
Допунску документацију (копије диплома и радова) у електронском 
или папирном облику кандидати треба да доставе на наведену 
адресу универзитета. За додатне информације кандидати се могу 
обратити електронском поштом, на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs или телефоном 011/2030-885 (Валентина Катић). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “БЕЈЗА”
11000 Београд, Орфелинова 57

тел. 011/3571-986
e-mail: ana.klaic@bejza.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 2 став 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013 и 2/2016), најмање 1 година радног искуства, 
знање енглеског језика, рад на рачунару (Microsoft Office, интер-
нет), предност имају кандидати који поседују лиценцу Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник енглеског језика
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 3 алинеја 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, 
рад на рачунару (Microsoft Office, интернет), предност имају канди-
дати који поседују лиценцу Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 12 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, знање 
енглеског језика, предност имају кандидати који поседују лиценцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник ликовног васпитања
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 4 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, знање 
енглеског језика, предност имају кандидати који поседују лиценцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник математике
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 9 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, знање 
енглеског језика, предност имају кандидати који поседују лиценцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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Наставник физике
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 8 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, знање 
енглеског језика, предност имају кандидати који поседују лиценцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник шаха
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 2 тачка 12 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013), радно искуство 
у настави, знање енглеског језика, предност имају кандидати који 
имају искуства у припреми ученика за такмичења.

Васпитач за предшколски програм
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 39 став 1 тачка 2 Закона 
о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, 
бр. 18/2010), висок ниво знања енглеског језика, предност имају 
кандидати са искуством у спровођењу међународних програма, рад 
на рачунару (Microsoft Office, интернет).

Наставник немачког језика
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 3 алинеја 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, 
рад на рачунару (Microsoft Office, интернет), предност имају канди-
дати који поседују лиценцу Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. 

ОСТАЛО: Све пријаве (CV са пропратним писмом) слати у електрон-
ској форми, на имејл адресу: ana.klaic@bejza.rs.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА”

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Оглас објављен у публикацији „Послови” 25.05.2016. године, 
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Оглас објављен 25.05.2016. године у публикацији “Послови” 
поништава се за радно место: сарадник у звању сарадника у наста-
ви за ужу научну област Поремећаји комуникације, на одређено 
време од једне године. У осталом делу текст конкурса остаје непро-
мењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Сурдологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат наука из специјалне 
едукације и рехабилитације; да кандидати испуњавају услове пред-
виђене чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом факултета за 
избор у звање доцента или ванредног професора. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија; библиогра-
фија; оверене копије диплома; извод из матичне књиге рођених; 
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се факул-
тету на наведену адресу.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ  
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
11080 Земун, Наде Димић 4

тел. 011/2619-673, 011/2611-081
www.tehnikum.edu.rs
info@tehnikum.edu.rs

Наставник вештина у звање наставника за предмет 
Гасне инсталације и опрема

на период од 5 година

Наставник вештина у звање наставника за 
предмете Експлоатација и одржавање техничких 

средстава, Осигурање и процена штете и Анализе и 
увиђаји саобраћајних незгода

на период од 5 година

Наставник вештина у звање наставника за 
предмете Мерење и контрола и Пројектовање 

технолошких процеса
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер студије или еквивалентне студије мас-
тер на студијама на машинском факултету, релевантно радно иску-
ство у трајању од 5 година у односу на предметни конкурс, одгова-
рајуће стручне референце и исказан смисао за наставни рад.

Наставник вештина у звање наставника за 
предмете Превентивна заштита од пожара 
и експлозија и Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних уређаја и 
инсталација

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер студије или еквивалентне студије мас-
тер на студијама на електротехничком факултету, релевантно рад-
но искуство од 5 година у односу на предметни конкурс, одгова-
рајуће стручне референце и исказан смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови према Закону о високом образовању 
и општим актима школе. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
копију диплома о претходно завршеном образовању и извод из 
матичне књиге рођених (оверена копија или оригинал). Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе-
наведену адресу. Све додатне информације могу се добити радним 
данима, од 9 до 14 часова, на број телефона: 011/2619-673.
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ГИМНАЗИЈА “ЦРЊАНСКИ”
11030 Београд, Ђорђа Огњановића 2

тел. 011/2396-743, 011/2396-750
e -mail: sekretarijat@crnjanski.edu.rs

Наставник хемије
за 40% радног времена

УСЛОВИ: искуство од најмање једне године рада у просвети; VII 
степен стручне спреме - диплома хемијског факултета; пробни рад 
на шест месеци. Документација коју је потребно доставити: ове-
рена фотокопија дипломе, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није покре-
нута истрага. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПАВЛЕ САВИЋ”
11000 Београд, Косте Нађа 25

тел. 011/3045-311, 343-3387, 343-0358

Професор биологије
на одређено време до повратка помоћника 

директора у наставу, а најдуже до 31.08.2017. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све утврђене услове за 
заснивање радног односа сагласно члану 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, сходно Правилнику о врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13). Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
да имају одговарајућу здравствену способност, држављанство Репу-
блике Србије, да нису под истрагом нити да се против њих води кри-
вични поступак, да нису осуђивани за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(овај доказ прибавља установа), да знају језик на коме се обавља 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Кандидат који испуњава услове дужан је да 
се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања. Пријаве 
достављати поштом или лично, у затвореним ковертама, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву доставити: биогра-
фију, диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење (дос-
тавља се при закључењу уговора о раду), извод из матичне књи-
ге рођених и доказ о држављанству, уверење надлежног органа 
- суда да се против кандидата не води истрага нити да је подигнута 
оптужница. Сва документа могу бити достављена и у неовереним 
копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар краља Александра 67

Асистент за Грађанскоправну ужу научну област - 
предмет Грађанско процесно право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или академ-
ски назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор 
се врши у складу са чланом 72 и чланом 122 став 5 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чланом 109 
Статута факултета.

Сарадник у настави за Уставноправну ужу научну 
област - предмет Уставно право

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија 
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оце-
ном најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 71 став 1 Зако-
на о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/7 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
- аутентично тумачење и 68/15) и чланом 109 Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), 
подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар 
краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Доцент за ужу научну област Економска геологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
којој припада ужа научна област и остали услови утврђени одред-
бама члана 64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Историјска геологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
којој припада ужа научна област и остали услови утврђени одред-
бама члана 64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду и Стату-
том факултета. Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и доказ о радном стату-
су), подносе се Правној служби Рударско-геолошког факултета, на 
адресу: Ђушина 7, Београд. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
Београд, Крупањска 3
тел. 011/3066-408

Наставник цртања и сликања
на одређено време ради замене директора за 

време првог изборног периода

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 8 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада 
култура, уметност и јавно информисање (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 16/2015); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс је неопходно доста-
вити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или доказ о положеном испиту за 
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лиценцу, а за кандидате који немају положен стручни испит, однос-
но испит за лиценцу доказ да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике 
Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Предвиђена је 
психолошка процена способности кандидата које директор изабере 
у ужи избор, за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријавa са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављa се на адресу школе, са назнаком 
“За конкурс” или се предаје непосредно у секретаријату школе, 
радним данима од 11 до 13 часова. Pок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене пријаве као и прија-
ве са непотпуном и неовереном документацијом неће бити узете у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел: 011/7158-151

Ванредни професор за ужу научну област 
Статистичка физика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора нау-
ка из уже научне области за коју се бира; научни, односно струч-
ни радови у складу са Законом о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 99/14, 46/15 - аутентично тумачење и 68/15), Стату-
том и правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београ-
ду; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 46/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15). Пријава треба да садржи: биографију, 
оверен препис дипломе, опис досадашње наставне активности, 
опис досадашње научне активности, преглед научних резултата, 
списак наставних и научних публикација, списак цитата, најва-
жније публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и 
едитабилној електоронској форми (tex или doc формат), у складу са 
темплејтом који се налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.
ac.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса достави-
ти Деканату факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба 652), у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/214-04-19

Асистент за уметничку област Снимање и дизајн 
звука, наставни предмети: Снимање и дизајн звука 
за позориште и радио, Снимање музике и Снимање 

и дизајн звука за филм и телевизију
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских умет-
ности, дипломирани сниматељ и дизајнер звука или дипломирани 
драмски и аудиовизуелни уметник из области снимања и дизајна 
звука. Избор се врши према Закону о високом образовању и Ста-
туту Факултета драмских уметности.

МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 011/2030-885

Наставник за ужу област Софтверско инжењерство
на одређено време

Асистент или сарадник за ужу област Математика
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за избор у звања 
дефинисана 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 треба да попуне електронску пријаву коју могу да 
преузму на сајту Метрополитан универзитета: http://metropolitan.
edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. Попуњену електронску 
пријаву послати на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. 
Допунску документацију (копије диплома и радова) у електронском 
или папирном облику кандидати треба да доставе на наведену 
адресу универзитета. За додатне информације кандидати се могу 
обратити електронском поштом, на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs или телефоном 011/2030-885 (Валентина Катић). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “БЕЈЗА”
11000 Београд, Орфелинова 57

тел. 011/3571-986
e-mail: ana.klaic@bejza.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 2 став 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013 и 2/2016), најмање 1 година радног искуства, 
знање енглеског језика, рад на рачунару (Microsoft Office, интер-
нет), предност имају кандидати који поседују лиценцу Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник енглеског језика
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 3 алинеја 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, 
рад на рачунару (Microsoft Office, интернет), предност имају канди-
дати који поседују лиценцу Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 12 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, знање 
енглеског језика, предност имају кандидати који поседују лиценцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник ликовног васпитања
на одређено време до краја наредне школске 

године

Национална служба 
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УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 4 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, знање 
енглеског језика, предност имају кандидати који поседују лиценцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник математике
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 9 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, знање 
енглеског језика, предност имају кандидати који поседују лиценцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник физике
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 8 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, знање 
енглеског језика, предност имају кандидати који поседују лиценцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник шаха
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 2 тачка 12 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013), радно 
искуство у настави, знање енглеског језика, предност имају канди-
дати који имају искуства у припреми ученика за такмичења.

Васпитач за предшколски програм
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 39 став 1 тачка 2 Закона 
о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, 
бр. 18/2010), висок ниво знања енглеског језика, предност имају 
кандидати са искуством у спровођењу међународних програма, рад 
на рачунару (Microsoft Office, интернет).

Наставник немачког језика
на одређено време до краја наредне школске 

године

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 3 тачка 3 алинеја 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), радно искуство у настави, 
рад на рачунару (Microsoft Office, интернет), предност имају канди-
дати који поседују лиценцу Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја.

ОСТАЛО: Све пријаве (CV са пропратним писмом) слати у електрон-
ској форми, на имејл адресу: ana.klaic@bejza.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кулинарски техничар 
или кувар, радно искуство 3 године. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 
5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и 
потврду о радном искуству. Фотокопије морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књи-
жицу. Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља установа од надлеж-
ног органа. Писане пријаве достављати искључиво путем поште, 
на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује.

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

тел. 011/260-30-42

Радник на одржавању дворишта и објеката

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, возачка доз-
вола Б или Ц категорије. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и копију возачке 
дозволе. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да дос-
тави лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ да кандидати 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве 
достављати искључиво путем поште на наведену адресу, са назна-
ком радног места за које се кандидат пријављује.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Здравствена нега

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: магистеријум из медицинских или дефектолошких наука 
или специјализација фармацеутских наука, завршена висока здрав-
ствена (медицинска) школа струковних студија, искуство у настави 
3 године.

Наставник практичне наставе, област Медицина, 
ужа научна област Физиологија

са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет, искуство у настави или струци 3 
године.

Наставник практичне наставе, област Медицина, 
ужа научна област Општа медицина

са 25% радног времена, на одређено време

Национална служба 
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УСЛОВИ: медицински факултет, искуство у настави или струци 3 
године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији 
радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипло-
мама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кан-
дидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област Нумеричка 
математика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Математичка анализа
на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну област 
Математичка логика

Редовни професор за ужу научну област 
Астрономија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за 
коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 
Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање потреб-
но је поднети и биографију, оверену копију дипломе, списак науч-
них радова и сепарате истих. Молбе са потребним документима 
могу се доставити на наведену адресу или лично предати у Секре-
таријат факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 
15 дана од дана објављивања конкуса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен 
је рад по сменама. Документа која је потребно доставити: крат-
ка биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, доказ о поседовању лиценце за рад, 
фотокопија држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од 
дана објављивања, на адресу предшколске установе или слањем 
на имејл адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Eксплоатација и управљање путевима

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 Статутoм Саобраћајног факултета. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак 
радова и радови) доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Бео-
град, Војводе Степе 305.

БОР

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
19210 Бор, Зелени булевар 26

тел. 030/432-271
email: gimnazijabor@mts.rs

Наставник филозофије
са 80% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка са функције

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске студије) за кан-
дидате који су стекли образовање по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, за кандидате који 
су стекли образовање по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Услови у погледу врсте 
стручне спреме: професор филозофије, односно дипломирани 
филозоф, мастер филозоф. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије филозофије. Уколико школа конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава захтеване услове, наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада за предмет филозофија може да изводи 
и: професор филозофије и социологије. Кандидат треба да, поред 
општих услова, испуњава и следеће услове: да има одговарајуће 
образовање из чл. 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидати дос-
тављају: пријаву са кратком биографијом и списком докумената 
које прилаже; диплому или уверење о стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија); доказе о испуњености услова из чл. 8 ст. 
4 Закона о основама система образовања и васпитања: 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; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених - фотокопија; доказ о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад (није потребно ако је диплома о 
стручној спреми на српском језику). Рок за пријаву је осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на адресу: Гимназија „Бора Станковић“, 19210 Бор, Зелени булевар 
26. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ЦЕНТАР СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
“ALPHABETA“

Бор, Краља Петра I 23
тел. 060/153-5174

e-mail: office@alphabeta.rs

Предавач немачког језика

Опис посла: предавање немачког језика (групни и индивидуални 
рад)
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на врсту образо-
вања; немачки језик - виши или конверзацијски ниво; рад на рачу-
нару - основни ниво; радно искуство није битно. Постоји могућност 
обезбеђивања смештаја. Послодавац сноси трошкове превоза до 
150 км удаљености од Бора. Трајање конкурса: до попуне. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе путем поште, имејлом 
или да се јаве на горенаведени број телефона послодавца. Лице за 
контакт Тијана Добершек.

ГЊИЛАНЕ

OШ „9. МАЈ”
Кололеч

38260 Косовска Каменица

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

функције, за 31,25% радног времена односно 12,5 
радних сати недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013), као 
и да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Потребно је да кандидати имају: 
одговарајуће ооразовање; физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење прилаже кандидат 
који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти); да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су обавезни да доставе: оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења надлежног суда да нису под истрагом и да против лица није 
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) и оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Рок за доношење одлуке по расписаном кон-
курсу је 30 дана од истека конкурса. Додатне информације могу се 
добити слањем имејла на адресу: os9maj@gmail.com. Пријаве сла-
ти на адресу: ОШ “9. мај” Кололеч, 38260 Косовска Каменица, са 
назнаком: „За конкурс за наставника физичког васпитања“ или их 
предати лично у просторијама школе.

ЧАЧАК

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782

факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com

www.visokaskolacacak.edu.rs  

Наставник за ужу стручну област Графичка 
техника, за избор у звање предавача

на одређено време од пет година
2 извршиоца

Сарадник за ужу стручну област Машинско 
инжењерство, за избор у звање асистента

на одређено време од три године

Сарадник за ужу стручну област Општа електротехника и електро-
ника, за избор у звање асистента
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен из области 
за коју се кандидат бира у звање, способност за наставни рад. За 
избор у звање асистента кандидат доставља потврду о уписаним 
докторским студијама. Ближи услови за избор у звање наставника 
одређени су чланом 64 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС” број: 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), у складу са препорукама Национал-
ног савета Републике Србије из члана 11 став 1 тачка 13 Закона, 
Статутом и Правилником о избору у звање наставника и сарадни-
ка Високе школе техничких струковних студија Чачак (http://www.
visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html). Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија,списак научних и стручних радова, радо-
ви, фотокопије оверених диплома, потврде и други докази) подносе 
се Високој школи техничких струковних студија Чачак, 32000 Чачак, 
Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”.

ЈАГОДИНА

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

Професор струковних студија за ужу област 
Хирургија

са 10% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, специјализација из области хирургије, докторат из медицин-
ских наука, област хирургија, објављени стручни радови, нарочи-
то у последњих пет година у домаћим и иностраним часописима, 
из области за коју се бира: посебан услов: 90% радног времена у 
здравственој установи.

Професор струковних студија, област Здравствена 
нега

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, са претходно завршеним 
дефектолошким факултетом, смер соматопедија и вишом медицин-
ском школом, превентивни смер, способност за наставни рад, радно 
искуство 5 година у настави на високошколским установама.

Наставник вештина за ужу област Анатомија и 
физиологија са патофизиологијом

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, поло-
жен стручни испит.

Наставник вештина за ужу област Здравствена 
нега

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, поло-
жен стручни испит.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

Оглас објављен у публикацији “Послови” 10.02.2016. године 
поништава се за радно место: професор струковних студија за ужу 
научну област Здравствена нега, за предмет Здравствена нега у 
рехабилитацији. У осталом делу оглас остаје непромењен.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб
тел. 028/460-118

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степе-
на; 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 пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 годи-
не), за наставника школе, педагога или психолога; да поседује доз-
волу за рад (лиценцу); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Уз пријаву на 
конкурс кандидат ја дужан да приложи: уверење о држављанству; 
оверен препис фотокопије дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис - фотокопије уверења о положеном стручном испиту, 
односно испита о линценци; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); уверење - потврду о радном 
искуству; лекарско уверење; доказе (уверења, сертификате...) о 
стручним и организационим способностима. Пријаву са потпуном 
документацијом о испуњавању услова конкурса доставити на горе-
наведену адресу. Контакт телефони: 028/460-001, 460-118.

КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Немачки језик

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне 
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона 
о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђе-
ни чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 
и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
II-01-148 од 26. 2.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1336 од 30. 4.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 

и 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.
kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.2.2016. године- www.kg.ac.rs) и другим 
актима факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на конкурс: прија-
ва на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије 
диплома свих нивоа студија; оверена копија извода из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом 
образовању и чланом 124 е и чланом 126 Статута Универзитета 
у Крагујевцу(оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у 
радном односу на ФИЛУМ-у); за кандидате који се први пут бирају 
у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно 
приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упут-
ством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.
docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација 
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у 
разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и 
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Рачуноводство, 

ревизија и пословне финансије - наставни 
предмети: Финансијско књиговодство и Буџетско и 

пореско рачуноводство
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента, за ужу научну област 
Општа економија и привредни развој, наставни 

предмет Основи економије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће 
научне области. Кандидати морају да испуњавају општи предуслов 
у погледу неосуђиваности утврђен чл. 62 ст. 4 Закона о високом 
образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису 
осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентич-
но тумачање, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и 
Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити и: биографију; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; фотокопију оверених диплома 
или уверења којима се потврђује стручна спрема; уверење поли-
цијске управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
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на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; списак струч-
них и научних публикација; а за кандидате који су у радном односу 
на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете 
студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отворен 
15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За конкурс”, доста-
вити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Ста-
рог 3.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

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

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Микробиологија и имунологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

ОСТАЛО: За наставнике: услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један примерак тих публика-
ција, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицин-
ских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагош-
ком раду. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Немачки језик

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне 
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона 
о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђе-
ни чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 
и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
II-01-148 од 26. 2.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. 01-1336 од 30. 4.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 
и 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.
kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.2.2016. године- www.kg.ac.rs) и другим 
актима факултета и Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на конкурс: прија-
ва на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије 
диплома свих нивоа студија; оверена копија извода из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом 
образовању и чланом 124 е и чланом 126 Статута Универзитета 
у Крагујевцу(оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у 
радном односу на ФИЛУМ-у); за кандидате који се први пут бирају 
у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно 
приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упут-
ством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.
docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација 
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у 
разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и 
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3 

тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Рачуноводство, 

ревизија и пословне финансије - наставни 
предмети: Финансијско књиговодство и Буџетско и 

пореско рачуноводство
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента, за ужу научну област 
Општа економија и привредни развој, наставни 

предмет Основи економије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће 
научне области. Кандидати морају да испуњавају општи предуслов 
у погледу неосуђиваности утврђен чл. 62 ст. 4 Закона о високом 
образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису 
осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентич-
но тумачање, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и 
Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити и: биографију; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; фотокопију оверених диплома 
или уверења којима се потврђује стручна спрема; уверење поли-
цијске управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; списак струч-
них и научних публикација; а за кандидате који су у радном односу 
на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете 
студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и 
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у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отворен 
15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За конкурс”, доста-
вити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Ста-
рог 3.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Оглас објављен 29.06.2016. године у публикацији „Послови“ 
исправља се за радно место: истраживач - приправник за ужу науч-
ну област Пародонтологија и треба исправно да гласи: истраживач 
- приправник за ужу научну област Орална хирургија, на одређено 
време 3 године. У осталом делу конкурс остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Рачунарске 
комуникације

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време - три године, са 50% 

радног времена 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије 
уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спре-
ме, магистар рачунарских наука, уз услов да је прихваћена тема 
докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, док-
тор рачунарских наука који је изабран у звање асистента по Закону 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и у наведеном звању 
провео највише један изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 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

Асистент за ужу научну област Методика, историја 
и филозофија математике

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време - три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије 
уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спре-
ме, магистар математичких наука, уз услов да је прихваћена тема 
докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор 
математичких наука који је изабран у звање асистента по Закону 

о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и у наведеном звању 
провео највише један изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 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

Асистент за ужу научну област Програмирање
у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време - три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије 
уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спре-
ме, магистар рачунарских наука, уз услов да је прихваћена тема 
докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор 
рачунарских наука, који је изабран у звање асистента по Закону 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и у наведеном звању 
провео највише један изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 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.

НИШ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827, 018/4804-949

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: више образовање, VI степен стручне спреме, школа за 
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васпитаче или основне трогодишње струковне или академске сту-
дије(180 ЕСПБ); да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да испуњава услове из чл. 8 став 1 и 2 
и чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да зна језик 
на коме се остварује образовни-васпитни рад. Уз пријаву потреб-
но је доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них/венчаних; лекарско уверење (изабрани кандидат подноси при-
ликом закључивања уговора о раду); уверење 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 (прибавља установа); оверену копију потврде/уверења да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уве-
рења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА “ШУМАТОВАЦ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-793

Наставник социологије са правима грађана
са 35% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запосленог изабраног на 

јавну функцију

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одгова-
рајућег Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама, 
и то: дипломирани социолог; дипломирани правник; мастер социо-
лог (претходно завршене основне академске студије социологије); 
мастер правник (претходно завршене основне академске студије из 
области права).

Наставник грађанског васпитања
са 45% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запосленог изабраног на 

јавну функцију

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одгова-
рајућег Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама, 
и то: дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолош-
ки, група биотехнолошка; лице које испуњава услове за настав-
ника одговарајуће стручне спреме; лице које испуњава услове за 
стручног сарадника стручне школе; дипломирани етнолог; етнолог 
- антрополог; професор одбране и заштите. Наведена лица могу да 
изводе наставу ако су похађала један или више од следећих про-
грама: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна 

обука/тимски рад, Ни црно ни бело, Умеће одрастања, Умеће кому-
никације, Активна настава/учење, Едукација за ненасиље, Речи су 
прозори или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура 
критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно 
дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте или спе-
цијалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одгова-
рајућој високошколској установи.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: у скла-
ду са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Програм стицања образовања из члана 8 
став 4 наведеног закона реализује високошколска установа у окви-
ру акредитованог студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. У складу са чланом 121 став 10 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 наведеног закона; да су кандидати 
држављани Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (ово уверење при-
бавља установа по службеној дужности од надлежне полицијске 
управе); да поседују психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова установи 
доставља изабрани кандидат, пре закључења о уговора о раду); да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
се прилаже следећа документација: радна биографија, оригинал 
или оверена копија извода из матичне књиге рођених, односно 
венчаних; оригинал или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверена копија дипломе о стече-
ном образовању; доказ да кандидат има или да се сматра да има 
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве предати непосредно школи или слати путем 
поште на горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата биће 
донета у складу са чланом 130 став 3-5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015).

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Теоријска физика

на Департману за физику, на одређено време од 36 
месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија, студијски програм физика. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су сту-
денти докторских студија, списак научних радова, као и саме радо-
ве (уколико их кандидат има). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА “БУБАЊ”

18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-154

Наставник разредне наставе и других облика 
образовно-васпитног рада

на одређено време до повратка запосленог са 
боловања

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за 
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рад са лицима оштећеног слуха; одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника 
у основној школи за глуве и наглуве ученике (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/98); психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство 
Републике Србије; знање српског језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: доказ о врсти и степену 
стручне спреме (оверена копија дипломе); доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи, односно о положеним испитима из педа-
гогије и психологије током студија или након дипломирања или 
доказ о положеном испиту за лиценцу (оверена копија, осим за при-
правнике и друга лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ С А Д

ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
22406 Ириг, Змај Јовина 61

тел. 022/461-322

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Дечије установе „Дечија радост“ Ириг може 
да буде изабрано лице које има одговарајуће образовање и одго-
варајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања: 
високо образовање за васпитача или стручног сарадника на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10.05.2005. године; 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.05.2005. године и најмање пет година рада у установи након сте-
ченог одговарајућег образовања, високо образовање за васпитача 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више образовање 
и најмање десет година рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела или привредни преступ (у вршењу раније дужности) 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); 
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, одн. испиту за лиценцу, знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стече-
ном образовању на језику остваривања образовно-васпитног рада 
(доказ о знању српског језика подносе само кандидати који су 

стекли одговарајуће образовање на другом језику), оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених издатог по Закону о матичним књигама 
(„Сл. гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14); потврду о радном искуству 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив посло-
давца, делатност којом се бави, послове које је кандидат обављао и 
време трајања рада из области образовања и васпитања); биогра-
фију са прегледом кретања у служби са предлогом програма рада 
установе (факултативно); уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе се не прилаже, с обзиром да Министарство надлежно 
за послове просвете није организовало полагање наведеног испи-
та, стога ће се пријава без доказа о положеном испиту сматрати 
потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да исти положи 
у законом предвиђеном року; уверење суда да се против канди-
дата не води истражни поступак и да није подигнута оптужница 
за кривична дела предвиђена законом (не старије од 6 месеци), 
уверење (извод) из казнене евиденције издато од стране Минис-
тарства унутрашњих послова Републике Србије у складу са чланом 
120. став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања установа ће прибавити службеним путем за све кандида-
те, пре доношења одлуке о избору кандидата; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старије од 6 месеци), доставља кандидат који је одлуком Управног 
одбора изабран, ради достављања документације надлежном орга-
ну на сагласност, пре закључења уговора о раду. Напомена: Фото-
копије докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на (суда, органа општинске - градске управе), неће се узимати у 
обзир. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају на адре-
су установе, искључиво поштом, у затвореној коверти или лично 
сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, са назнаком „Конкурс 
за директора”. Све информације могу се добити на број телефона: 
022/461-322. Лице задужено за контакт: Јелена Тадић Ђурђевић, 
секретар установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање доцента за ужу област 
Примењене рачунарске науке и информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и 
рачунарства, услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у рад-
ни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: 
краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипло-
ми, оригинални доказ о држављанству (не старији од 6 месеци), 
оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење из суда да 
кандидат није правоснажно осуђиван, свим дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, 
списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Прија-
ве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Коми-
сија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу 
уговора о раду. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од 
дана објављивања.

Национална служба 
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 95  13.07.2016. | Број 682 |   

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„КОЗМА И ДАМЈАН”

21460 Врбас, Његошева 2

Директор 
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може да се пријави кан-
дидат који испуњава следеће услове: одговарајуће високо образо-
вање за наставника, педагога и психолога; дозвола за рад - лицен-
ца (положен стручни испит); обука и положен испит за директора 
установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о поседовању дозволе - лиценце за рад; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за директора уста-
нове (ако нема положени испит за дирекора, изабрани кандидат 
је дужан да га положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност); уверење о радном стажу у области образовања и васпи-
тања; извод из матичне књиге рођених; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (дос-
тавља се приликом закључења уговора о раду); уверење да није 
осуђиван у складу са одредбама члана 120 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система обарзовања и васпитања (прибавља установа); 
уверење о држављанству Републике Србије; радну биографију са 
предлогом програма рада школе у наредне 4 године. Неблаговре-
мене и и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву 
са потребном документацијом послати на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
21000 Нови Сад, Школска 1

тел. 021/4892-500

Оглас објављен у публикацији „Послови”, број 679 од 22.06.2016. 
године поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА”
21470 Бачки Петровац, Јармочна бб

тел. 021/780-189

Директор предшколске установе
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама другог степена - 
мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије - по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за 
васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; лице које није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основа-
ма система образовања и васпитања; непостојање дискриминатор-
ног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде 

изабран и васпитач који, уз испуњеност осталих услова, има одго-
варајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог 
степена, студијама у трајању од три године или више образовање) 
и најмање десет година рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству - извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад - словачки и српски језик; оригинал или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно); доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља само изабрани кандидат. Документа 
се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за директора установе”, на горенаведену адре-
су. Ближе информације о конкурсу могу се добити на горенаведени 
број телефона. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ „ТРИ СОВЕ”
21000 Нови Сад, Стевана Брановачког 8

тел. 064/8780-530
e-mail: trisove@gmail.com

Учитељица
за рад са децом од 1. до 4. разреда, помоћ у учењу, 

креативне радионице

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 
завршена основна информатичка обука; знање енглеског језика - 
средњи ниво; положен возачки испит Б категорије. Предвиђен је 
пробни рад 1 месец.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање доцента за ужу област 
Примењене рачунарске науке и информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и 
рачунарства, услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента из поља уметности или ванредни про-
фесор из поља уметности за ужу област Ликовне уметности у архи-
тектури, техници и дизајну
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар уметности - вајар; 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета 
техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у рад-
ни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: 
краћу биографију; оверене фотокопије диплома и додатка дипло-
ми; оригинални доказ о држављанству (не старији од 6 месеци); 
оригинални извод из матичне књиге рођених; уверење из суда да 
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кандидата није правоснажно осуђиван; свим дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији; 
списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, за сваки конкурс посебно. Коми-
сија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу 
уговора о раду. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од 
дана објављивања, а за сараднике 7 дана.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 15.06.2016. године 
исправља се за радно место: наставник доцент за ужу област Про-
изводни и услужни системи, организација и менаџмент, са 5% рад-
ног времена, на одређено време од 5 година, тако што се мења 
проценат и треба да стоји: 10% радног времена.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање редовног професора 
за ужу научну област Интерна медицина 

(пулмологија)
радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

2. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом
(кардиохирургија)

радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

3. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом
(ортопедија)

радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

4. Наставник за избор у звање редовног професора 
за ужу научну област Хистологија и ембриологија

радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

5. Наставник за избор у звање редовног професора 
за ужу научну област Микробиологија са 

имунологијом
радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

6. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Судска медицина
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на факултету)

7. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (пулмологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на факултету)

8. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Оториноларингологија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на факултету)

9. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Физиологија

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

10. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Стоматологија 

(пародонтологија и орална медицина)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног
(39 сати на факултету)

11. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Стоматологија 

(превентивна и дечја стоматологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (39 сати на факултету)

12. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Интерна медицина (хематологија)

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

13. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(ендокринологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на факултету)

14. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом 

(урологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на факултету)

15. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хистологија и ембриологија

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

16. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Офталмологија

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

17. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Епидемиологија

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

18. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Интерна медицина (нефрологија)

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

19. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Стоматологија
(болести зуба и ендодонција)

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

20. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Социјална медицина

на одређено време 5 година, радно време краће од 
пуног

(15 сати на факултету)
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21. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Специјална едукација и 

рехабилитација
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на факултету)

УСЛОВИ 1-21: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора 
наука из области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом 
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарад-
ника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

22. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Интерна медицина (пулмологија)

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

23. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Физиологија

на одређено време 3 године, пуно радно време (40 
сати на факултету)

УСЛОВИ 22-23: студент докторских студија са завршеним интегри-
саним академским студијама медицине које је завршио са укупно 
просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни 
рад. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

24. Сарадник у настави за ужу научну област 
Психијатрија са медицинском психологијом

на одређено време 1 година, радно време краће од 
пуног (15 сати на факултету)

25. Сарадник у настави за ужу научну област 
Медицинска рехабилитација

на одређено време 1 година, пуно радно време (40 
сати на факултету)

УСЛОВИ 24-25: кандидат са завршеним интегрисаним академским 
студијама медицине, који је интегрисане академске студије завр-
шио са просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су 
чланом 71 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду.

26. Сарадник у настави за ужу научну област 
Специјална едукација и рехабилитација

на одређено време 1 година, радно време краће од 
пуног (15 сати на факултету)

УСЛОВИ 26: студент мастер академских или специјалистичких ака-
демских студија који је завршио студије првог степена специјалне 
едукације или специјалне рехабилитације, са просечном оценом 
најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 71 Закона о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду.

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете 
као и кандидати под тачкама 21 и 26 подносе доказ да су у радном 
односу у установи која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу 
биографију; фотокопију личне карте; доказе о испуњености услова 
конкурса - оверене копије диплома; за клиничке предмете, однос-
но за радна места означена у посебним условима овог конкурса, 
доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна 
база Медицинског факултета; списак радова и публикација (у два 
примерка); оригинал или фотокопије радова и публикација; доказе 
о њиховом објављивању; доказ о педагошком искуству и позитивно 
оцењеној педагошкој активности. Доказ о некажњавању прибавиће 
Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документа-
цијом подносе се писарници Медицинског факултета у Новом Саду, 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, од 01.09.2016 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу стручне 
спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015): (1) 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; (2) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; (3) 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и општу књижевност; (4) професор српског језика и српске 
књижевности; (5) професор српскохрватског језика са јужносло-
венским језицима; (6) професор југословенске књижевности и срп-
ског језика; (7) професор југословенске књижевности са страним 
језиком; (8) професор српског језика и књижевности; (9) професор 
српске књижевности и језика; (10) професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; (11) професор југословенских 
књижевности; (12) дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; (13) дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
(14) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима; (15) мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност); (16) мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност); (17) мастер професор књижевности и језика (србиста); 
(18) мастер професор књижевности и језика - компаратиста. Лице 
из тачке (1) овог члана које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска 
филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити (оверене копије): диплому о потреб-
ној стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; потврду високошколске установе којом се потр-
врђује да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закљу-
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чења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” лично или на горенаведену адресу. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука 
о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од 
истека рока за подношење пријава. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 013/742-
200. Пријаву са приложеном документацијом  доставити на адресу 
школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; професор српског језика и књи-
жевности; професор српске књижевности и језика; професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филилолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: српски језик и српска књижевност); мастер професор 
језика и књижевности (Србиста) (Студијски програм српска фили-
логија: српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књи-
жевности (Србиста) Студијски програми српска књижевност, српска 
књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм филоло-
гија, модули: српски језик и српски језик и компаративна књижев-
ност); мастер филолог (студијски програм српски језик и књижев-
ност). Пријаве и документа о испуњености услова конкурса (копија 
дипломе и уверења о држављанству) доставити школи у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Услови 
конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08) и 
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13).

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 
68/2015); психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; знање словачког језика. Кандидати треба да доставе: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); кратку биографију или CV. Уверење 
о психофизичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-

на о основама система образовања и васпитања прибавља школа 
по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњености услова 
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НЕВЕН”

31330 Прибој, Пионирска 2
тел. 033/2451-035

Књиговођа

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, стручни назив економиста.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе, односно уверење да поседују одгова-
рајуће образовање, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља установа по службеној дужности. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење 
изабрани кандидати подносе пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од објављивања огласа у публикацији 
“Послови.”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НЕВЕН”

31330 Прибој, Пионирска 2
тел. 033/2451-035

Књиговођа

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, стручни назив економиста.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе, односно уверење да поседују одгова-
рајуће образовање, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља установа по службеној дужности. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење 
изабрани кандидати подносе пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од објављивања огласа у публикацији 
“Послови.”

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11310 Липе, Вука Караџића 1

тел. 026/771-433

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за 40% радног времена
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УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 71/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентич-
но тумачење и 68/2015) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају одго-
варајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биогра-
фију, уверење о држављанству РС (оригинал или оверену копију, 
не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању (ориги-
нал или оверену копију, не старије од 6 месеци), оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту или потврду високошколске установе да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи или доказ да су испите положили у току студија. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104

Кувар
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, стручне спреме 
куварске струке; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци - оверен препис или ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образовању, извод из матич-
не књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних ако је дошло 
до промене презимена, краћу радну биографију, доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа, уверење о здравственој способности 
изабрани кандидат доставиће након одлуке о избору, а пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве послати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

“ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”
11411 Ратари

тел. 026/392-100

Оглас објављен у публикацији “Послови” 18.05.2016. године, 
поништава се у целости.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Библиотекар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе, у складу са чланом 8 и чланом 120 став 
1 Закона о основама система обрзовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентич-
но тумачење и 68/2015) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати 
морају да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну 
биогарфију, уверење о држављанству РС (оригинал или оверену 
копију, не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци), оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту или потврду високошколске установе да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи или доказ да су испите положили у току студија. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

“ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”
11411 Ратари

тел. 026/392-100

Оглас објављен у публикацији “Послови” 18.05.2016. године, 
поништава се у целости.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел/факс: 022/639-061

Клавирски сарадник - корепетитор
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар - пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломи-
рани музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; академ-
ски музичар - оргуљаш; академски музичар - чембалиста; мастер 
музички уметник, професионални статус - клавириста, оргуљаш 
или чембалиста. Кандидат треба да испуњава и остале услове: да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
и 4 и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 и 68/2015) и одредбама Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада култура, уметност и јавно информи-
сање („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 16/2015), 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 
18/2013), одговарајуће образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, осим лица која су у 
току студија положила испите из педагогије и психологије или су 
положила стручни испит, односно испит за лиценцу; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (проверу психолошке способности за кандидате из ужег избора 
који испуњавају услове у погледу врсте стручне спреме, а који су 
се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на кон-
курс, вршиће надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака); да кандидат није осуђиван пра-
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воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дужности); да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о стручној спреми, 
држављанству и знању језика на ком се остварује васпитно-обра-
зовни рад се подносе уз пријаву на конкурс, доказ о психофизичкој 
и здравственој способности - након добијања одлуке о избору, а 
пре закључења уговора о раду, доказ о некажњавању прибавља 
школа по службеној дужности. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидат је дужан да приложи следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из 
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
оверену фотокопију додатка дипломи из ког се види да је кандидат 
положио испите из педагогије и психологије или потврду факулте-
та да је кандидат положио ове испите, односно оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, 
посебно лекарско уверење за рад са децом и ученицима, које се 
подноси после добијања одлуке о избору кандидата, а пре закљу-
чења уговора о раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому, односно сведочанство завршене средње 
школе из које, односно кога се може утврдити да је настава похађа-
на на српском језику. Сви докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс морају бити оригинали или оверене фотокопије. По завршеном 
конкурсу документација се не враћа кандидатима. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Лице 
за контакт: Наташа Јовановић. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614, 555-560

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе треба да 
испуњава услове из члана 59 став 2, члана 8 став 2, односно чла-
на 8 став 3 и члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015, даље: Закон) и Правил-
ника о ближим условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15): да има одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 Закона, тј. да је стекао високо 
образовање за стручног сарадника или васпитача на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је 
уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и да има најмање пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања; односно да има одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 3 Закона, тј. ако је стекао висо-
ко образовање за васпитача на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање и да има најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог образовања; дозволу за рад (положен стручни испит 
- испит за лиценцу); обуку 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 закона); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона. Кандидат за директора предшколске установе не може да 
оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено 
да је против њега покренут кривични поступак доношењем наред-

бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверену копију дипломе о стеченом образовању; оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту (лиценци); доказ о радном 
искуству на пословима васпитања и образовања након стеченог 
образовања (потврда); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од дана објављивања конкурса); потврду надлежног органа 
МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона; уверење/потврда издата од стране надлеж-
ног суда да у току избора није утврђено да је против кандидата 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 
3 Закона; доказ од одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се остварује васпитно-образовни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику (уверење 
да је кандидат положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе); биографију са подацима кре-
тања у служби и предлогом рада директора предшколске установе. 
Напомена: Уверење о положеном испиту за директора установе се 
не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја није организовало обуку и полагање испита за 
директора установе. Уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом изабрани кандидат дос-
тавља пре закључивања уговора о раду, издато од стране надлежне 
здравствене установе. Потврду надлежног органа МУП-а прибавља 
установа по службеној дужности. Сва документа која се подносе 
уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије, не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања конкурса. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу, 
или предати лично у канцеларију бр. 1 на истој адреси, са назнаком 
„Конкурс за директора”.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА 

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника универзитета за ужу научну област:

Филолошке науке - енглеска филологија, 
наставник страног језика - енглеског језика

за рад на мађарском наставном језику, на одређено 
време

УСЛОВИ: завршен филолошки или филозофски факултет, енглески 
језик и књижевност (завршено високо образовање првог степе-
на према раније важећем закону или мастер академских студија), 
остали услови утврђени Законом 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-
ци. У звање наставника може бити изабрано лице које није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
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или примања мита у обављању послова на факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми - оргинали или оверене копије, 
извод из матичне књиге рођених - оргинал или оверена копија, 
уверење о држављанству - оргинал или оверена копија, списак 
научних радова, радови, лекарско уверење, уверење о неосуђива-
ности 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Доцент за научну област Архитектура и урбанизам
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор архитектонских наука, радно искуство од 5 годи-
на у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о 
високом образовању, члана 2 Правилника о начину и поступку сти-
цања звања и заснивање радног односа наставника Универзите-
та у Новом Саду, члан 122 став 4 Статута Грађевинског факултета 
Суботица.

Доцент за научну област Инжењерска механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: диплома грађевинског факултета, доктор наука - грађеви-
нарство, радно искуство од 3 године у педагошком раду. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама члан 64 Закона о високом образовању, члана 2 Правил-
ника о начину и поступку стицања звања и заснивање радног одно-
са наставника Универзитета у Новом Саду, члан 122 став 4 Статута 
Грађевинског факултета Суботица.

Доцент за научну област Конструкције и 
материјали

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: диплома грађевинског факултета, доктор техничких  
наука, радно искуство од 3 године у педагошком раду. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама члан 64 Закона о високом образовању, члан 2 Правил-
ника о начину и поступку стицања звања и заснивање радног одно-
са наставника Универзитета у Новом Саду, члан 122 став 4 Статута 
Грађевинског факултета Суботица.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биогра-
фију, диплому факултета, диплому доктора наука и списак објавље-
них радова и саме радове у протеклих 5 година. Ближе информације 
се могу добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, 
Грађевински факултет Суботица, 24000 Суботица, Козарачка 2а. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене приспеле пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Редовни професор за научну област Математика

УСЛОВИ: доктор математичких наука, радно искуство од 5 година 
у високом образовању и педагошком раду. Кандидат поред општих 

услова треба да испуњава и услове предвиђене одредбама члана 64 
Закона о високом образовању, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, донесен на 
седницама Сената 09.10.2008, 04.12.2008, 28.05.2009, 24.06.2010. и 
25.02.2013. године (пречишћен текст), о начину и постуку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биогра-
фију, диплому факултета, диплому доктора наука, списак објавље-
них радова и саме радове. Ближе информације се могу добити на 
број телефона: 024/554-300. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински 
факултет, 24000 Суботица, Козарачка 2а. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене приспеле 
пријаве се неће разматрати. 

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник разредне наставе са лиценцом или 
приправник

на одређено време до повратка запослене са 
функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом 
треба да има одговарајуће високо образовање стечено у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - актуелно тумачење и 68/15) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13 и 2/16), и то: професор разредне наставе, наставник 
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. Кандидати морају имати: одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО:Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да испуњава 
услове из чл. 8 ст. 4 Закона о основама образовања и васпитања; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Кон-
курс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗНАЊА ДОО ЗРЕЊАНИН 
ОГРАНАК ШАБАЦ

Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585

e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад, 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална 
настава).
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УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика (VII степен стру-
чне спреме); дипломирани професор немачког језика (VII степен 
стручне спреме); радно искуство није битно; рад у сменама; посло-
давац рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености од Шап-
ца; дужина радног времена: краће од пуног. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем поште, имејлом или да се јаве на телефонe послода-
вца. Лице за контакт Светлана Исидоровић Јанковић.

УЖИЦЕ

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Професор струковних студија за ужу научну област 
Технолошко-металуршко инжењерство, наставни 

предмети: Технологија у процесу индустрије, 
Процесни уређаји, Корозија и заштита

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен технолошко-мета-
луршки факултет, научно звање доктора наука из научне области 
за коју се бира, објављењи научни и стручни радови, способност за 
наставни рад и радно искуство у настави.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс подноси: биографију, ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом научном звању 
доктора наука, диплому о стеченом високом образовању, списак 
научних и стручних радова, потврду о радном искуству у настави, 
потврду надлежног судског органа да није правоснажном пресудом 
осуђиван за кривично дело из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању. Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених 
радова доставити на CD-у, уређено у Ms Word-у и у штампаној фор-
ми. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, 
Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места и 
Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве на конкурс 
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда
тел. 031/888-034

Библиотекар
са 45% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

Наставник француског језика
са 44% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

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

31.08.2016. године

Наставник техничког и информатичког образовања
са 55% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуња-
ва услове прописане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број, 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 и 68/15): одговарајуће занимање из члана 8 став 2 

Закона о основама система образовања и васпитања (на студија-
ма другог степена, мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године и у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основним школама; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; извршена психолошка процена радне способ-
ности за рад са децом и ученицима, у складу са законом (докази о 
провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
и лекарско уверење се прибављају пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа). Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању или оверену фотокопију и уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Прија-
ве на конкурс треба слати на горенаведену адресу, са назнаком 
“Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе инфорамције о конкурсу могу се добити 
на телефон: 031/888-034. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА “БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”
31242 Кремна

тел. 031/3808-495

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 и став 
4 и чланом 120 став 9 и став 10 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ или је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу; да има дозволу за рад 
(лиценцу), обуку и положен испит за директора установе (кандидат 
изабран за директора школе дужан је да положи испит за дирек-
тора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно 
условима прописаним Законом о основама система образовања и 
васпитања); да има најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат подноси: диплому о стеченом образовању; доказ 
о положеном стручном испиту (лиценци); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству РС; доказ да има најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог високог образовања; биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Уверење о неосуђиваности и о непостојању 
дисктиминаторног понашања прибавља школа пре доношења 
одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
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твене способности доставља кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу шко-
ле, са назнаком “Конкурс за директора”. Рок за пријављивање је 15 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32

e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, са могућношћу 
заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог 
за немачки језик. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или путем 
поште, на горенаведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радо-
ван Гавриловић.

ОШ “МИЛОРАД МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ”
31204 Каран

тел. 031/803-243

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања, као и из Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Поред општих услова за заснивања радног односа, канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама 
чл. 120 и 123 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конурс кандидат подноси: кратку биографију, доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (осим приправника или других 
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛАН РАКИЋ”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168, 014/3422-068

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандитат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 и чл. 
59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење 
и 68/15) и услове предвиђене Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр 108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године за наставника, педагога или 
психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
педагога или психолога; да има завршену обуку 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 образовања и васпитања); да има најмање пет 

година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси одговарајућу документацију 
којом доказује да испуњава прописане услове, и то: радну биогра-
фију са прегледом кретања у служби; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању (оверена фотоко-
пија не сме бити старија од шест месеци); оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно уверења о положе-
ном испиту за лиценцу (дозволу за рад); потврду о радном искуству 
у области образовања; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (нови обрасци са 
холограмом); уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (не старије 
од шест месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности; доказ 
да кандидат зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад 
- српски језик у обавези су да доставе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика; остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Одговарајуће уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима, односно лекарско уверење, доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уверење о положеном испиту за дирек-
тора се не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита за 
директора установе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, 
са назнаком “Конкурс за директора” или лично, радним данима од 9 
до 13 часова, у предвиђеном року.

ВРАЊЕ

ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
Бујановац, Село Кленике

тел. 017/58-119

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога и психолога из члана 59 став 5 и 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15), стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08), почев од 10. септем-
бра 2005. године или високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање од 10. септембра 2005. године, да поседује доз-
волу за рад наставника, педагога или психолога; обуку и положен 
испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
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судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: радну биографију и оквирни план 
рада за време мандата, оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању, оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) 
за наставника или стручног сарадника, односно оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
уверења о савладаној обуци и положеном испиту за директора, 
потврду о раду у области образовања и васпитања, оригинал уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал извод 

из матичне књиге рођених. С обзиром да Министарство просвете 
није донело подзаконски акт који уређује програм, обуку, начин 
и поступак полагања испита за директора установе, пријава која 
не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року по 
доношењу подзаконског акта положи испит за директора. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Пријаве уз потребну документацију слати на 
адресу: Основна школа “Бора Станковић” Кленике, 17524 Кленике. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Након стечаја фирме, у априлу ‚96. го-
дине, провео сам 6 месеци на бироу На-
ционалне службе за запошљавање, али 
тај период ми није урачунат и уписан као 
радни стаж. Занима ме да ли имам право 
да време проведено на бироу у наведеном 
периоду упишем као радни стаж у рад-
ну књижицу? Током наведеног периода 
примао сам одређену новчану надокнаду 
коју је прописала Национална служба за 
запошљавање Београд. С обзиром да је 
од 1989. године обавеза плаћања допри-
носа падала на терет Националне службе 
за запошљавање, занима ме да ли оства-
рујем право уписа стажа за време прове-
дено на бироу? 

Увидом у евиденцију корисника права на 
новчану накнаду утврђено је да сте остварили 
право на новчану наканду за случај незапосле-
ности у трајању од 9 месеци, почев од 27.04.1996. 
године. Наведеним решењем утврђено је само 
право на исплату новчане накнаде, односно 
није вам признато право на пензијско и инва-
лидско осигурање за време трајања права. 

Посебно напомињемо да је до ступања на 
снагу Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, 15.07.2003.године, пра-
во на пензијско и инвалидско осигурање за 
време трајања новчане накнаде остваривано 
изузетно у зависности од основа престанка 
радног односа.

Пре две године сам отишао у инвалид-
ску пензију. Пошто ми послодавац није 
уплатио стаж за три године, а и ја нисам 
регулисао неке уплате за пољопривред-
ни стаж, добио сам привремено решење 
по коме ми се од минималне пензије од-
бија 33 одсто. Да ли ћу моћи да тражим 
коначно решење од Фонда ПИО када ми 
послодавац уплати свој дуг и када ја уп-
латим што сам дужан за пољопривред-
ни стаж? Да ли ће ми се тада бар мало 

РАДНИ СТАЖ И ВРЕМЕ
ПРОВЕДЕНО НА БИРОУ 

увећати пензија, јер ми неки правници 
кажу да може и да се смањи?

То да ли ће вам се повећати пензија после 
уплате доприноса од стране послодавца као и 
после измирења дуговања на име пољоприв-
редног стажа, зависи од тога колика је ваша 
реална пензија, с обзиром да примате најни-
жи износ пензије. Од основица на које се плаћа 
допринос не може се много очекивати, јер ће 
послодавац ако измири своје обавезе то уради-
ти на најнижу основицу, а пољопривредна ос-
новица је, као што вам је вероватно већ познато, 
још нижа. Да ли ће године стажа саме по себи 
битно утицати на висину пензије толико да она 
премаши износ најниже пензије, остаје да се 
види. Оно што је извесно, пензија коју примате 
бар ће се исплаћивати у целости, без одбијања 
1/3. У најгорем случају, и даље ћете примати 
најнижи износ пензије.

Како је законом дефинисано да лица 
која обављају привремене и повреме-
не послове преко омладинских задруга, 
а имају навршених 26 година, односно 
без обзира на године живота ако нису на 
школовању, стичу својство осигураника? 
Да ли то подразумева признавање рад-
ног стажа у време рада преко омладинске 
или студентске задруге?

Законом о ПИО који је ступио на снагу 
10.04.2003. године уведена је новина по пи-
тању привремених и повремених послова који 
се обављају преко омладинске задруге. До тада 
су они који су обављали ове послове били оси-
гурани само за случај инвалидности и телесног 
оштећења проузрокованих повредом на раду 
или професионалном болешћу. То значи да се 
овај стаж навршен пре 10.04.2003. године не 
признаје у стаж осигурања, већ само после овог 
датума. Осигураници који раде на овим посло-
вима сматрају се осигураницима запосленима, 
док се омладинска задруга сматра послода-
вцем. Овај стаж се признаје само старијима од 
26 година, као и онима који су млађи али се не 
налазе на школовању.

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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Национална служба за запошљавање има у евиденцији 2.296 незапослених на подручју темеринске општине, а локалне власти 
у сарадњи са НСЗ припремиле су три програма у оквиру акционог плана запошљавања. Ове године за програм самозапошљавања 
издвојено је 1,8 милиона динара, захваљујући којем је шансу добило 11 грађана. Програмом нових радних места обезбеђено је 27 
радних места код 21 привредника, док је за меру стручне праксе, у коју ће бити укључено 21 лице, издвојено 4,7 милиона динара.

На свечаности одржаној у Општини Темерин поводом доделе уговора, председник општине Ђуро Жига будућим запосленима 
пожелео је срећу и велики успех у раду. Представници Националне службе за запошљавање Душан Марјановић и Смиљана Радо-
вановић одали су признање општини у борби против високе незапослености. Према подацима НСЗ, запослених у овој општини има 
6.169, и то 4.842 лица у привреди и 1.327 у непривреди.

Највећи број слободних места у нишким средњим школама, 
после првог уписног круга, остао је за занате који су потребни 
привреди и са којима се лако може доћи до посла, попут меха-
ничара, керамичара и кројача. 

Највеће интересовање било је за гимназије, медицинску, 
економску и правно-пословну школу, а на евиденцији нишке 
филијале Националне службе за запошљавање налази се више 
хиљада особа са дипломом неке од ових школа. Подаци Школ-
ске управе у Нишу говоре да је у одељење за механичара га-
сопнеумоенергетских постројења у Машинској школи „15. мај“ 
распоређен само један ученик, док су у тој школи три ученика 
распоређена за оператера машинске обраде.

„Само три ученика определила су се за занимање кера-
мичар, терацер, пећар овдашње Грађевинске школе, а планом 
уписа предвиђено је да одељење има 15 ученика“, рекла је за 
„Бету“ саветница у Школској управи Ниш Марија Ћирић. Према 
њеним речима, веома слабо интересовање ученика било је и за 
занимање модни кројач, иако послодавци у Нишу траже радни-
ке те струке. За модног кројача определило се осам ученика, а 
Школа моде и лепоте је уписивала 30 ученика на том образов-
ном профилу.

Матурантима није било занимљиво ни занимање електри-
чар, иако је Електротехничка школа „Никола Тесла“ већ потпи-
сала уговоре са познатим фирмама „Џонсон електрик“, Електро-
привреда Србије и ЛМБ софт, да ученици тог смера у другој и 
трећој години праксу обављају у њиховим погонима. На смер 
електричара распоређено је 18 ученика, а планиран је упис 30. 
После другог уписног рока биће позната судбина одељења за 
која се није пријавило више од 50 одсто планираних ученика. 

Како је навела Марија Ћирић, Министарство просвете може 
да донесе одлуку да та одељења ипак остану, упркос малом 
броју ђака, а може да донесе одлуку и о гашењу. У том случају 
ученицима се нуди школовање на другом образовном профилу 
у школи.

Завршни испит у школама на подручју Нишавског уп-
равног округа положило је 3.458 осмака, а само четири ученика 
имала су максималан број бодова на сва три теста. Од укупног 
броја осмака њих 97 имало је на крају завршног испита мање од 
50 бодова, тако да су могли да конкуришу само за трогодишње 
образовне профиле.

ОД ПРАКСЕ ДО САМОЗАПОШЉАВАЊА
ТЕМЕРИН 

Слободна места у нишким средњим школама остала за занате
НЕЋЕ У МЕХАНИЧАРЕ, КЕРАМИЧАРЕ И КРОЈАЧЕ

Позив важи за све од 15 до 29 година. Теоријска и практична обука о интегралној 
и органској производњи поврћа

Млади из нишког краја који желе да науче 
да органски гаје поврће, могу да се до краја 
месеца пријаве за обуку, а добиће савете 
стручњака, пластеник и земљиште. У Уд-

ружењу грађана „Плант“ из Ниша, које је заједно с 
Пољопривредном саветодавном службом „Агрозем“ и 
Удружењем „Грађанска иницијатива за запошљавање“ 
расписало конкурс за обуку, истакли су да позив важи 
за све од 15 до 29 година. У удружењу „Плант“ исти-
чу да ће до септембра трајати теоретска обука о ин-
тегралној и органској производњи поврћа, а уследиће 
практична.

„Полазницима који буду најуспешнији у теорет-
ском делу биће уступљено пола ара пластеника за производњу расада и два ара земље на отвореном за узгој поврћа. Расад-
ник и земља су у селу Горња Топоница и полазници ће моћи да их користе две године“, изјавила је Драгана Вукадиновић 
из Удружења „Плант“. 

Млади који се буду пријавили на конкурс научиће и како да направе пословни план, како да оснују пољопривредно 
газдинство, формирају социјално предузеће или задругу, како да обезбеде финансијску подршку, али и како да се удруже с 
другим произвођачима.

Вукадиновићева је истакла да ће оганизатори обуке настојати да пронађу донаторе који ће младима купити пластенике 
како би они могли да наставе да се баве органском производњом и након истека периода од две године.

Информације о конкурсу и обуци могу се добити у свим средњим школама града Ниша, у Центру за социјални рад и у 
Националној служби за запошљавање, док се пријаве предају Удружењу „Плант“, „Агрозему“ и Удружењу „Грађанска ини-
цијатива за запошљавање“.

АКТУЕЛНО   Конкурс за обуку младих из нишког краја

ОРГАНСКО ГАЈЕЊЕ ПОВРЋА

М.З.
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У Београду је отворен Клуб за тражење посла, у коме не-
запослени Београђани могу добити све информације 
о слободним радним местима и помоћ за брже запо-
шљавање. Клуб је отворио Драгомир Петронијевић, 

члан Градског већа и председник Савета за запошљавање 
града Београда, који је том приликом истакао да ће ново-
отворени Џоб клуб на Тргу Николе Пашића 8 покривати свих 
17 београдских општина.

„Незапослени суграђани ће моћи да дођу не само како би 
похађали обуке које су им потребне, него и да би остварили 
директан контакт са послодавцима. Незапослени ће моћи да 
нам се обрате, на пример, и са захтевом за обуку која је спе-
цифична и није у овом тренутку организована нигде на тери-
торији града, а потребна је за њихово запослење. Трудићемо 
се да изађемо у сусрет свим њиховим потребама“, нагласио 
је Петронијевић.

Наташа Станисављевић, градска секретарка за со-
цијалну заштиту, напоменула је да је Клуб отворен у Центру 
за социјално предузетништво Београда, који је у протеклих 
годину дана спровео све активне мере запошљавања према 
социјално угроженим корисницима.

„Најрањивије групе наших грађана треба да имају своје 
место, помоћ и подршку и када је у питању тражење посла. 
Предвиђено је да се овакви клубови формирају у још четири 
градске општине“, рекла је Наташа Станисављевић.

Заменик директора београдске филијале НСЗ Синиша 
Кнежевић рекао је да Национална служба за запошљавање 
од децембра 2007. у 25 својих филијала ради са 23 клуба за 
тражење посла. Крајем прошле године потписани су спора-

зуми којима је предвиђено отварање оваквих клубова у град-
ским општинама Чукарица, Раковица, Обреновац и Младе-
новац.

„У току прошле године 3.710 незапослених, међу који-
ма 245 особа са инвалидитетом, прошло је обуку у Клубу за 
тражење посла. Опремање новог клуба финансирано је из 
пројекта ‚ЕУ помоћ теже запошљивим групама‘. Делегација 
ЕУ је издвојила 6,5 милиона евра за овај пројекат, Влада Ср-
бије 3,6 милиона, а додатних 1,2 милиона евра Делегација ЕУ 
дала је за опремање простора и набавку комплетне рачунар-
ске опреме“, истакао је Кнежевић.

Иначе, предвиђено је да обуке трају две недеље, а ра-
диће се са 10 полазника, па се до краја календарске године 
очекује да обуке успешно заврши око 260 незапослених са 
територије Београда. 

Некада угледна модна кућа у СФРЈ се после две про-
пале приватизације нашла у незавидном положају, 
јер на рочишту одржаном 25. априла није било за-
интересованих за ово предузеће процењено на 315 

милиона динара. Дакле, на поновљеној продаји ће почетна 
цена, највероватније, износити само 126 милиона, колико је 
износила и висина депозита приликом прве понуде.

У таквим околностима, бивши „првомајци“ су у писму 
упућеном у Русију детаљно описали историјат фирме: по-

четке, успон, блиставе дане, а потом и крах предузећа, као 
и стање машинског парка и све остале појединости које би 
биле занимљиве за потенцијалног купца. Али, из Министар-
ства за економски развој Руске Фередације су упућени на 
представништво Привредне коморе Србије у Москви. 

„Речено нам је да су руски привредници заинтересо-
вани за лаку индустрију, тачније конфекцију, у коју спада и 
наша грана“, каже Новица Андрејев, један од чланова Ини-
цијативног одбора, напомињући да још чекају конкретније 
потезе. У међувремену, део погона је изнајмљен појединим 
мањим фирмама, али је највећи број „првомајаца“ и даље на 
евиденцији овдашње филијале Националне службе за запо-
шљавање.

Председник Већа Савеза самосталних синдиката Пирота 
Родољуб Ћирић казао је „Бети“ да је у контакту са стечај-
ним управником Мирољубом Димитријевићем из Ниша, 
који је најавио да ће други јавни позив бити после форми-
рања нове владе Србије. 

Стечај у тој фабрици која је запошљавала 1.300 радни-
ка уведен је 25. јуна прошле године. После тога су се бивши 
радници пријавили филијали НСЗ како би остварили право 
на новчану накнаду, али су крајем јуна ове године остали и 
без тог права.

АКТУЕЛНО   Отворен још један Џоб клуб у Београду

НОВА ШАНСА ЗА ПОСАО
Џоб клуб на Тргу Николе Пашића 8 покрива свих 17 београдских општина. У току прошле 

године 3.710 незапослених, међу којима 245 особа са инвалидитетом, прошло обуку у Клубу 
за тражење посла

Бивши радници пропале фирме „Аха Мура Први мај“ сами покушавају да пронађу купца

Група радника пропале фирме „Аха Мура Први мај“, окупљених у Иницијативном одбору, 
обратила се руском Министарству за економски развој, са молбом да им пронађе пословног 

партнера у тој земљи

„ПРВОМАЈЦИ“ ТРАЖЕ ПОМОЋ У РУСИЈИ
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МИ И ЕВРОПА   Сваке године око 250 хиљада тона хране баци се у Србији

СРБИ НАЈВИШЕ БАЦАЈУ ХЛЕБ
Највише хране баца се у Великој Британији - тежина конзерве пасуља по становнику,

а најмање у Румунији - отприлике јабука по особи

Око 250 хиљада тона хране баци 
се у Србији сваке године, по-
казују незваничне процене. 
Око једне трећине укупне ко-

личине хране у свету се поквари или 
баци док се транспортује са места на 
ком је произведена до места на ком 
се конзумира, а њена вредност је 940 
милијарди долара годишње, процењује 
организација Уједињених нација за 
храну и пољопривреду. 

Највише хране баца се у Великој 
Британији, тежина конзерве пасуља 
по становнику, а најмање у Румунији 
- отприлике јабука по особи дневно, 
показало је истраживање које је спро-
вео заједнички истраживачки центар 
Европске комисије у периоду од 1996. 
до 2005. године, чији су резултати 
објављени. 

Ни Србија није изузетак када је ба-
цање хране у питању. Када би се свих 
250 хиљада тона хране која заврши на 
депонијама правилно расподелило, сва 
гладна уста могла би да буду нахрање-
на. Докторка Јасна Мастиловић, са 
Новосадског института за прехрам-
бене технологије, дошла је до податка 

да Срби највише бацају хлеб. Често 
се бацају пољопривредни производи, 
због ниских откупних цена, а млеко, 
кромпир, краставци, парадајз и купи-
не, само су неке од намирница које се 
бацају. 

На депонијама завршавају и ве-
лике количине хране којој је истекао 
рок трајања, па није продата у трго-
винама или ресторанима. Велики део 
хране могао би да послужи народним 
кухињама, у којима се, како каже Јеле-
на Радојчић из Црвеног крста Србије, 
свакодневно припрема 34.390 оброка, 
а број корисника не зависи само од по-
треба већ и од могућности. 

У највећем броју средина у који-
ма раде народне кухиње, Црвени крст 
заједно са свим локалним актерима 
улаже велики напор како би максима-
лан број људи добио оброк.

„Број људи који своје основне по-
требе подмире оброком из народне 
кухиње Црвеног крста већи је него сам 
број оброка“, објашњава Радојчић. Она 
каже да Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања 
плаћа набавку 10 основних артикала 
хране за припрему оброка за 9 месеци, 
док додатне намирнице обезбеђује ло-
кална самоуправа. 

Друштвено одговорне компаније 
али и појединци заинтересовани су да 
помогну програм Црвеног крста, међу-

тим, да би неко донирао храну мора 
то да уради у складу са правилником, 
односно морају се поштовати рокови 
трајања складиштења. Нажалост, нема 

правила када су донације у питању, 
нити шта ће бити донирано, нити када 
је у питању динамика донација.

„Понекад су честе и правовремене, 
а некада недостају“, каже за „Блиц“ Је-
лена Радојчић. 

У Привредној комори Србије кажу 
да би било неопходно да се на нивоу 
локалних самоуправа организују са-
бирни центри за прикупљање одбаче-
ног воћа и поврћа које би могло да буде 
дистрибуирано народним кухињама.

На депонијама завршавају и 
велике количине хране којој

је истекао рок трајања,
па није продата у трговинама
или ресторанима, а могла би 

пре тога да послужи
народним кухињама

У Привредној комори Србије 
кажу да би било неопходно да се 
на нивоу локалних самоуправа 
организују сабирни центри за 
прикупљање одбаченог воћа 

и поврћа који би могли да буду 
дистрибуирани народним 

кухињама

Око једне трећине укупне количине хране у свету се поквари или 
баци док се транспортује са места на ком је произведена до

места на ком се конзумира, а њена вредност је 940 милијарди
долара годишње
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Радили су на по два посла, виђали се само ноћу, не 
стижући људски ни да поразговарају. Онда им је пу-
као филм, одлучили су да се из Новог Сада повуку на 
село и отпочну неки бизнис - заједно. Јелена Марић 

и Александар Степанић су фарму коза, а потом и млека-
ру, назвали „Карпе дием“ (Carpe diem, Искористи дан), пише 
„Блиц“.

„Овде је све почело“, каже 28-годишња Јелена, пејзажна 
архитекткиња, нудећи екипи да седне за астал у дворишту 
ушорене куће у Србобрану. Тада су она и њен животни и 
пословни партнер Александар имали само идеју - по миш-
љењу околине превише луду и ризичну у односу на сигурно 
државно ухлебљење. Данас, две године после, овде је читава 
млечна индустрија, базирана на стаду коза, само минијатур-
на, скоцкана у 100 квадрата некад стамбеног објекта Јелени-
них родитеља.

Да би све било по стандарду (ХАЦЦП), уградили су чак 
двадесет троја врата, поделили простор на производне пого-
не и пратеће одаје. Човек се једва провлачи између дупли-
катора и топле коморе, с муком заобилази хомогенизатор и 
пресу да би дошао до хладњаче, али супружницима и запос-
ленима, њих десеторо, то нимало не смета.

Комунизам и козе

„Често нас питају зашто козе, а то је било готово случај-
но“, смеје се Јелена. Помагали су пријатељу да напише проје-
кат из домена козарства. Он је одустао, али они нису. Ставили 
су сву уштеђевину на гомилу, удружили се са пар ортака и 
кренули да проучавају принципе узгоја коза, уложивши у то 
страст за променом.

„Комунизам је оставио велику рупу у овој сфери“, 
објашњава Јелена. „Козе су сматране штеточинама (‚Што није 
далеко од истине‘, добацује Александар), јер брсте све пред 
собом, те је њихово гајење било забрањено. Тек савремени 
аспекти обасјали су чињеницу да су незаменљиве у крчењу 
запарложених пољопривредних парцела“, каже саговорница 
„Блица“.

Уз то је ојачао тренд здравог живота, што је козу дове-
ло у центар пажње као праву малу алхемијску машинерију 
за прераду свакојаког растиња у лек за све бољке. Раније је 
служила да прехрани (сиротињу), а сада да излечи (богатије). 
Попису добрих особина козе Јелена додаје и неке мистичне: 
да је преко рогова повезана са космосом.

Зафали за кафу...

Због деценија „прохибиције“, о узгоју ове ситне стоке 
стручњаци нису знали готово ништа, па је Јелена ишла 
од бабе до бабе по селима и у свешчицу записивала прак-
тичну науку. Али, кад су набавили стадо ово им није било 
од нарочите користи. Требало је више труда од очекиваног, 
уз слабије приносе од пројектованих. Елан је само понекад 
падао, срећом наизменично, њој понедељком, Александру 
четвртком, парафразирају у шали, захвални на међусобној 
подршци. А када је бивало најтеже, фокусирали су све снаге 
и ишли напред. Зато је мајушна канцеларија пуна плакета и 
похвала, а ту је и признање „Најбоље из Србије“.

Данас 80 женки користи смештај адаптираног пласте-
ника, добро изолованог дебелим слојем стаклене вуне, на 
имању пријатеља, на другом крају Србобрана. У оближњој 
штали мекеће шездесетак младунаца, док јарчеви снено 
леже у сенци амбара. Од када су јој козе „ушле под кожу“, 

Јелена не једе месо. А и зашто би, поред толиког обиља сира - 
младог, старог, димљеног, са зачинима... „Дневно произведе-
мо 600 литара млека, а ипак се често дешава да нам зафали 
за кафу“, и то је Јелени забавно.

Стадо само за мужу

Њихово стадо служи искључиво за мужу, а грла умиру 
од старости. „Често поклањамо козе онима за које смо сигур-
ни да их неће заклати и појести“, каже Јелена. За разлику од 
осталих, они оболеле „питомце“ лече.

Подразумева се да није све ишло као по лоју и да су ис-
прва били у губицима, али се онда, једно по једно, све сло-
жило. Добар део радног дана Јелена проводи састанчећи или 
пишући пројекте, што се чини сличним администрацији коју 
је напустила. Међутим, она и у томе ужива, зна да је то за 
добробит коза и просперитет посла. Зашто се људи одлучују 
на корак сличан њеном, питамо Јелену. „Траже излаз из кла-
сичног брнаута (енгл. burn out)“, објашњава стање савременог 
Србина. 

„Жуде за контактом са природом, у потрази за собом. 
Треба слушати интуицију, најбоље ствари немају везе са ло-
гиком“, њен је рецепт за искоришћавање живота. Она саве-
тује да треба бити глув за коментаре типа: то неће ићи, није 
тренутак, у држави је катастрофа, којима су њих обаси-
пали.

„Не треба седети и чекати да прилика дође и закуца на 
ваша врата“, поручују углас Јелена и Александар.

Првих педесетак грла купили су од манастира Ковиљ. 
„Дошли смо тамо елегантно обучени, као на сваки пословни 
састанак, па нам је манастирски ветеринар после признао да 
је мислио да смо хтели да видимо како козе изгледају. Био 
је силно изненађен када смо купили стадо на ђутуре“, сећа 
се Јелена.

МОЈ ПУТ   Јелена Марић (28) се није обазирала на коментаре - „Зар сте завршили 
факултете да бисте гајили козе?“

Ставили су сву уштеђевину на гомилу, проучили принципе узгоја коза и успело је. 
Дневно произведу 600 литара млека, а ипак се често дешава да им зафали за кафу

УЛОЖИЛИ СМО СТРАСТ ЗА ПРОМЕНОМ

„У Ковиљ смо дошли елегантно обучени, као на 
сваки пословни састанак, па нам је манастирски 

ветеринар после признао да је мислио да смо 
хтели да видимо како козе изгледају, а не да их 

купимо“
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Највећи губитак пензионог фонда 
Јапана од финансијске кризе

СЕЛИДБА ЗБОГ СОЦИЈАЛНИХ СТАНДАРДА
Велики аустријски произвођач краставаца прети пресељењем у иностранство

„Ефко“ разматра могућност да производна линија капацитета око 4.000 тона 
краставаца убудуће буде у Србији

МАЊАК 49 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА

Велики аустријски произвођач краставаца „Ефко“ прети пресељењем у иностранство, због престрогих социјалних стан-
дарда у Аустрији и с тим у вези помиње премештање у Србију, преноси аустријски дневник „Оберестерајхише нахрихтен“.

„Ако политика не буде реаговала до јесени, идуће године нећемо више производити краставце у Аустрији“, рекао је ди-
ректор задруге „Ефко“ Валтер Шифермилер аустријском дневнику, прецизирајући да су социјални трошкови превисоки и 
да морају да буду смањени.

„Строжа правила за сезонску радну снагу у Аустрији за трећину су скупља него у Немачкој, јер морају да се плате и 
пензијски доприноси, а радно време је строго регулисано“, указао је Шифермилер. Ти људи су, према његовим речима, заин-
тересовани пре свега да раде што више у што краћем року и зараде што више новца.

„Ефко“ разматра могућност да производна линија капацитета око 4.000 тона краставаца убудуће буде у Србији. Компа-
нија жели да обезбеди своју брендирану производњу.

Јапански национални пензиони фонд, највреднији на 
свету, претрпео је највећи годишњи губитак од глобалне фи-
нансијске кризе, изјавио је један неименовани званичник из 
јапанског министарства здравља. У том министарству, које 
надзире владин пензиони инвестициони фонд, кажу да је 
фонд на путу да пријави мањак од 5.000 милијарди јена (49 
милијарди долара) у фискалној години завршеној у марту 
2016. године, преноси агенција „Франс прес“.

Најновији губитак је делимично повезан са падом ак-
ција на берзама у лето прошле године. Претходни рекордан 
губитак од 9.300 милијарди јена је задесио фонд у години 
завршеној у марту 2009. године, пошто су се финансијска тр-
жишта суновратила након банкрота америчке банке „Лиман 
брадерс“ у септембру 2008. године.

Јапански пензиони фонд, вредан 1.370 милијарди до-
лара, готово је удвостручио износ акција у свом портфолиу, 
како би генерисао веће приносе, а све са циљем финанси-
рања растућег броја пензионера у Јапану који зависе од ис-
плата фонда, наводи АФП.

Незаинтересованост за послове пастира, нарочито међу младима, траје већ дуже 
време и прети да уништи традиционално сточарство које је у Македонији одувек 
било развијено, али и производњу млека и сирева. Стога држава размишља о на-
чинима како да превазиђе тај проблем и спремна је чак да издвоји субвенције за 

особе које би повремено правиле друштво пастирима, јер планина је пуста, нема станов-
ника, а ни интернета. Плате пастира се, иначе, крећу од 400 до 500 евра. Нико, међутим, 
не жели да буде пастир, што пољопривреднике доводи у незгодну ситуацију, па морају 
да смањују број грла.

„Овакво стање траје дуже и прети да уништи традиционално сточарство. У многим 
случајевима ће значити крај традиционалне припреме сира у млекарама, замирање 
старих рецепата и затварања многих предузећа која постоје у овој области“, упозорио је 
Ивица Софрониевски из Гостивара, који поседује фарму од 2.500 оваца.

Према његовим речима, нико не жели да седи у планини за 500 евра, па помоћ тра-
же у Албанији, одакле углавном долазе старе особе. Његова фарма тренутно запошљава 
осам пастира, од којих је половина из Албаније. 

„Струје има ретко, а готово сва села су напуштена“, прича Софрониевски и додаје да се при томе мора спроводити и обука 
за пастира.

Моме Младеновски, из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, разлоге за пад броја стоке види у 
ниској профитабилности, недостатку инфраструктуре, струје и интернета на планинским пашњацима, па предлаже да држа-
ва обезбеди субвенције за људе који би правили друштво пастирима у планини.

ГОРЕ - ДОЛЕ   У Македонији нико неће да чува овце

БЕЗ ДРУШТВА И - ИНТЕРНЕТА
Држава спремна да издвоји чак и субвенције за особе које би повремено правиле 

друштво пастирима

ХРВАТСКА 
КОНТРОЛА ЛЕТА ТРАЖИ РАДНИКЕ 

Хрватска контрола ваздушног саобраћаја објавила је 
оглас за нову генерацију контролора вашдушног простора, а 
плата је више него примамљива - готово 2.700 евра. Хрват-
ска контрола запошљава до 12 полазника - радарских ваз-
душних контролора у Великој Горици, а пол није предуслов за 
добијање овог посла, преноси хрватски „Пословни дневник“. 
Сматра се да је место контролора лета најбоље плаћени по-
сао у некој државној компанији. С обзиром да износи вари-
рају од места до места, плате често премашују 20.000 куна 
(више од 2.650 евра).
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Колико ће радних места „брегзит“ угасити?

На Острву би могло да буде укинуто преко 100.000 радних места у финансијском 
сектору. Британска авио-компанија „Изи џет“ почела преговоре са ЕУ о премештању 

седишта из Велике Британије

ВИСОКА ЦЕНА САМОСТАЛНОСТИ

На Острву би могло да буде укинуто преко 100.000 
радних места у финансијском сектору, каже се у 
студији „Прајсвотерхаус куперса“ о импликација-
ма изласка Велике Британије из ЕУ на финансијску 

браншу.
Један од најјачих аргумената за европски финансијски 

центар Лондон био је до сада „паспортинг“, уступак који су 
Британци извојевали у тешким преговорима с ЕУ. Тај ме-
ханизам гарантује компанијама са седиштем у Лондону да 
могу да послују у свим земљама Уније без отварања послов-
ница у тим земљама и без придржавања њихових прописа. 
Повластицу коју има само Велика Британија користе пре 
свега швајцарске и америчке банке, које из Лондона продају 
своје финансијске услуге целој ЕУ. Предност коју при томе 
имају јесте да могу да се придржавају лабавих британских 
правила на финансијском тржишту, уместо строжих закона 
који владају на старом континенту. 

Још један споредни ефекат с гледишта америчких ин-
вестиционих банака био је што су, рецимо, банке „Голдман 
Сакс“ или „ЈП Морган“ у Лондону могле да заобиђу законе 
који су посебно строги у Немачкој и Француској, а који штите 

запослене од отказа. Али, с „брегзитом“ је сада таква пракса 
окончана.

Нико озбиљно не помишља да ће у кратком року де-
сетине хиљада радних места из Лондона бити пребачено у 
Франкфурт, Париз или Даблин, ипак, Лондон као ЕУ копча 
за америчку финансијску браншу или за велике швајцарске 
банке неће више имати смисла. У року од пет година би на тај 
начин у Франкфурт из Лондона могло бити пребачено од 1,5 
до 2,0 одсто радних места у финансијском сектору, односно 
најмање 10.000 радних места.

Британска нискотарифна авио-компанија „Изи џет“ (Easy 
Jet) почела је преговоре са регулаторним властима Европске 
уније о премештању свог седишта из Велике Британије, јавља 
британски „Скај њуз“. Генерална директорка „Изи џета“ Ке-
ролајн Мекол је наговестила да је измештање правног се-
дишта компаније из Британије готово неизбежно.

„Водафон“ такође планира премештај дела радних места 
из Велике Британије, а разматра се и премештање посла из 
Уједињеног Краљевства, зато што већина од 462 милиона ко-
рисника, 108.000 радника и 15.000 добављача има седиште 
изван Велике Британије, каже се у саопштењу ове компаније.

Континуирани приступ јединственом европском тр-
жишту од кључног је значаја за будућност успеха британске 
аутомобилске индустрије, упозорило је Удружење произ-
вођача и трговаца аутомобила (СММТ) те земље. Британска 
аутомобилска индустрија тесно је повезана са европском и 
запошљава стране раднике. Иначе, у аутомобилском сектору 
у Британији ради 814.000 људи. 

       Продајом 40 милина евра спречили панику
   НБС се унапред припремала за могући излазак Брита-
није из Европске уније и продаја 40 милиона евра девизних 
резерви у петак била је адекватна мера која је спречила 
појаву панике на домаћем девизном тржишту.
   „Интервенција продајом девиза од 40 милиона евра у 
петак, 24. јуна, показала се као адекватна и благовремена 
мера која је успела да спречи појаву панике на домаћем де-
визном тржишту и умири га“, навела је гувернерка Народне 
банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић.

        За дан изгубили 127 милијарди долара 
   Одлука Британаца да напусте ЕУ изазвала је тешке по-
тресе на глобалним тржиштима капитала, а само у једном 
дану 400 најбогатијих људи света изгубило је 127,4 ми-
лијарде долара, процене су агенције „Блумберг“.
    „Блумбергов“ индекс милијардера показује да су милијар-
дери због „брегзита“ изгубили 3,2 одсто нето капитала, што 
се процењује на 3,9 хиљада милијарди долара. Највеће гу-
битке има Амансио Ортега, најбогатији Европљанин, који 
је изгубио шест милијарди долара.
   Први људи „Мајкрософта“ и „Амазона“, Бил Гејтс и Џеф 
Безос, изгубили су по милијарду долара, колико и најбога-
тији Британац Џералд Кевендиш, преноси „Спутњик“.
   „Брегзит“ није толико утицао на британске богаташе - њих 
15 укупно је изгубило 5,5 милијарди долара. Сувласник бро-
керске куће „Харгривс-Лансдаун“ Питер Харгривс изгубио 
је највише - 2,9 милијарди долара, што износи 19 одсто ње-
говог богатства. Да иронија буде већа, Харгривс је изрази-
ти поборник „брегзита“ и за кампању за излазак Британије 
из ЕУ донирао је 3,2 милиона фунти.
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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)


