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Нова Уредба о привлачењУ 
директНих иНвестиција

Подстицаји за нова 
радна места
Најмањи износ субвенција по новоотвореном радном месту 
удвостручен на 4.000 евра, наводи се у новој Уредби Владе о 
привлачењу директних инвестиција

пролећНи сајмови запошљавања

Производна 
занимаЊа 
најтраЖенија
Сезона пролећних сајмова запошљавања у пуном је јеку 
и протеклу су недељу обележиле сајамске манифестације 
широм Србије. Грађани су на тај начин добили јединствену 
прилику да дођу до одговарајућег посла

обНовљиви извори еНергије

Прва соЛарна 
тоПЛана У срБији
Према речима Владимира Петровића, изумитеља прве 
соларне топлане код нас,  овај систем би упослио много 
фирми које се баве технологијама, машинском индустријом 
и транспортним системима.
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Подстицаји и  
фирмама и грађанима

Данашње радно место се не може замислити без рачунара, а 
ефикасна употреба технологија је од виталног значаја за привред-
ни раст, продуктивност и иновације. Како би наградила пројекте 
који се баве дигиталним укључивањем и приступом технологија-
ма, као и појединце чији је живот побољшан коришћењем техно-
логија, Европска комисија је осмислила награду „E-Укљученост“. 
Овом иницијативом трага се за примерима којима може да се пока-
же како дигитално укључивање може да промени живот набоље, а 
позив је отворен и за прваке дигиталног укључивања у Републици 
Србији. Сви који су некоме помогли да се прикључи на интернет 
кроз пројекат, неку услугу или производ, могу се пријавити  на ово 
такмичење. 

У 2012. години награде се додељују појединцима, као и орга-
низацијама из јавног, пословног и цивилног сектора. Постоје две 
категорије учесника у овогодишњем такмичењу и две награде у 
оквиру сваке категорије: 

Награда „Дигитално сам укључен/а“ – додељује се особама 
које су оснажене кроз процес дигиталног укључивања. Посебна 
пажња поклања се (али не и искључиво) успешним причама које 
се тичу повећања запошљивости, стицања нових вештина и прек-
валификације, као и унапређеног квалитета живота и социо-еко-
номског положаја особа под ризиком од социјалне искључености 
и изолованости.

Награда „Буди дигитално укључен/а – Прваци дигиталног 
укључивања“ – додељује се организацијама (или појединцима из-
ван организација) које промовишу дигитално укључивање приме-
ном и подршком релевантним пројектима.  

Пријаве у обе категорије треба да буду пропраћене писаним 
и аудиовизуелним материјалима. Рок за достављање пријава је 4. 
мај 2012. године.

Влада Србије усвојила је нову Уредбу о привлачењу директ-
них инвестиција којом је најмањи износ подстицаја удвостручен 
на 4.000 евра по новоотвореном радном месту, саопштено је из Ми-
нистарства економије и регионалног развоја. 

Како су истакли у Министарству, максимални износ под-
стицаја задржан је на 10.000 евра по радном месту, али је новом 
уредбом укинут систем дуплих износа подстицаја за девастира-
на подручја и подручја од посебног интереса. Иако критикована, 
ова мера ипак даје резултате. Према ревизорској компанији КПМГ, 
Србија премашује све земље у региону по директним страним ин-
вестицијама, укључујући земље чланице ЕУ Румунију и Бугарску. 
Захваљујући поменитим мерама и квалификованој радној снази, 
Србија је 2010. године била на челу региона по страним инвести-
цијама, добивши 982 милиона у инвестицијама, што је било више 
од Хрватске и Словеније заједно. 

Национална служба за запошљавање настоји да унапреди 
амбијент за развој малих и средњих предузећа које ће у наредном 
периоду запослити највећи број људи. “Национална служба настоји 
да подржи све људе који имају добре предузетничке идеје и који 
у времену кризе отварају нова радна места. Ово предузеће пред-
ставља пример увођења иновативних решења у пословање. Такође, 
оно је отворило врата младим људима и омогућило им да направе 
прве кораке у својој каријери. Ми смо им помогли у томе кроз про-
граме новог запошљавања и Прва шанса. Наставићемо да прати-
мо развој овог успешног предузећа и олакшамо им запошљавање 
нових радника”, рекао је Дејан Јовановић, директор Националне 
службе за запошљавање, приликом своје посете шабачком пре-
дузећу „New Balkan Trans“које је у претходне две године уз помоћ 
подстицаја Националне службе за запошљавање запослило око 50 
нових радника.

 В.Пауновић



Обновљиви извори енергије

ПрВа  
СОЛАРНА  
ТОПЛАНА  
У СРБИЈИ
Према речима Владимира Петровића, изумитеља прве соларне топлане код нас,  овај систем 
би могао Србији донети привредни препород, јер би упослио много фирми које се баве 
технологијама, машинском индустријом и транспортним системима

УБадњевцу, надомак Крагујевца, урађено је пилот постројење 
прве соларне топлане у Србији.
Реч је о систему соларне топлане са концентратором и висо-

котемпературним акумулатором, које је изумео Владимир Петро-
вић, некада професор Машинског факултета у Крагујевцу, а сада, 
директор фирме“Алтернативна енергија.“ 

Према његовим речима, соларна топлана, прва у Србији, пред-
ставља значајан продор на пољу енергетске ефикасности имајући 
у виду да је код обновљивих извора енергије велики проблем њи-
хова константност.

„Предности овог система у односу на постојеће у свету су кон-
тинуирана производња енергије из акумулиране сунчеве енергије, 
као и до пет пута већи капацитет акумулације од постојећих“, твр-
ди Петровић.

Постојећи соларни системи у свету задовољавјау једну трећи-
ну дневних потреба за енергијом из разлога што сунце у просеку 
сија осам сати дневно, а да би се надоместио јаз од 16 часова, многе 
компаније поред соларних постројења имају и електране које раде 
на гас.

Владимир Петровић свој изум - пилот постројење соларне 
топлане подигао је  у свом дворишту и како тврди, њиме ће грејати 
кућу површине око 500 квадратних метара као и мањи производ-
ни погон поред ње.

Систем изолације језгра акумулатора, који је такође изум 
Владимира Петровића, омогућава да топлотни губици буду мањи 
од шест одсто на годишњем нивоу.

Решење представља велики продор на пољу енергетске ефи-
касности и успешног коришћења обновљивих извора енергије. Ис-
тина, у свету постоји и мали број соларних електрана које имају 
топлотне акумулаторе, који раде на принципу акумулирања то-
плоте фазног прелаза. У том процесу користе се растопљене соли, 
али такви акумулатори могу да обезбеде производњу енергије још 
само три сата после заласка Сунца.

Соларна топлана у Бадњевцу је пречника 13 метара и висине 
18 метара, и са концентратором и високотемпературним акумула-
тором омогућава да се акумулирана енергија из сунца производи 
по потреби и у континуитету - 24 часа на дан, и тако 365 дана у 
години.

„Овај систем може да значи привредни препород Србије, јер 
би упослио на хиљаде фирми које се баве технологијама, целу ма-
шинску индустрију, транспортне системе и друге сегменте српске 
привреде. Отворио би се и велики број радних места, а значајно би 
се редуковао и увоз гаса“, истиче аутор патента Владимир Петро-
вић.

Објашњавајући да пилот постројење соларне топлане у 
Бадњевцу може да загрева неколико станова, Петровић тврди да 
би се повећањем пречника концентратора за само један метар по-
већавао број станова који би се загревали за чак десет пута. Солар-
на топлана, додаје Петровић, наравно не служи само за грејање 
станова, већ на различите начине  може да се користи и у привре-
ди, као и пољопривреди за зимско загревање пластеника.

„Спреман сам да помогнем Влади да са овом технологијом на-
правимо један привредни бум. Нису овде проблем финансије, за 

ову технологију новац неће бити проблем, моћи ће да се добије из 
света, овде је битна воља и жеља државе да стане иза пројекта који 
лако може да се  имплементира у Србији“, каже Петровић који се из 
Немачке у родни Бадњевац вратио средином 90-их година.

„Када би држава, стала иза тог пројекта, врло брзо би се нова 
технологија извозила на светска тржишта, јер већ сада велико 
интересовање показују инвеститори из Велике Британије, који су 
учествовали и у изградњи пилот постројења, затим Јордана, Не-
мачке, Кине и Норвешке“, додаје Петровић.

Норвежани су најавили и посету постројењу у Бадњевцу јер их 
занима високотемпературни акумулатор како би сачували енер-
гију ветра.

Исплативост ове инвестиције је и у континуираној  произ-
водњи  енергије из акумулиране сунчеве енергије, а капацитет  
акумулације је 4 до 5 пута већи од постојећих система. Нема огра-
ничења у одабиру локације за инсталацију постројења, јер се сис-
тем може применити у свим земљама света. Дизајн концентратора 
урађен је у специјалној софтверској симулацији која омогућава да 
конструкција издржи све атмосферске утицаје са великом уште-
дом у материјалу, за разлику од сличних постојећих система.

 Изградња пилот постројења соларне топлане у Бадњевцу 
коштала је око 100 хиљада евра,  извођач радова била је једна ча-
чанска фирма, а инвеститори су пословни партнери из Енглеске,  
власници софтверске и трговачке компаније.

СМЦ

Шанса и за нова радна места
Израда  великих система код нас би довела до покретања 

индустрије и по речима професора Петровића, омогућила 
отварање великог броја нових радних места, ангажовање до-
маћих пројектантских и извођачких фирми. Снабдевање си-
ровинама из Србије довело би до смањења увоза енергената, 
што би такође представљало велику уштеду. Уз све то постоји 
и могућност производње ради извоза на европско и светско тр-
жиште. За учешће у реализацији овог пројекта заинтересоване 
су велике светске компаније, а у току је реализација пројект-
них решења за Индију, Енглеску и Јордан.



   |  Број 459  |  04.04.2012. Бесплатна публикација о запошљавањунационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Данашње радно место се не може замислити без рачу-
нара, а ефикасна употреба технологија је од виталног 
значаја за привредни раст, продуктивност и иновације. 
Резултати истраживања које је спровео Универзитет у 

 Твентеу у Холандији показују колики утицај недоста-
так ИКТ вештина може имати на националну привреду.

Резултати ове студије назване „Ctrl Alt Delete“: губитак про-
дуктивности због ИТ проблема и неадекватних дигиталних 
вештина на послу“, показују да радници у Холандији у просеку 
проводе 8% свог радног времена покушавајући да реше пробле-
ме повезане са коришћењем технологије на свом радном месту 
– док се овај број повећава на 10% када се ради о ниже квалифи-
кованим радницима. 

Поред високих бројки у резултатима, оно што је такође из-
ненађујуће је то што се чини да радници и руководиоци нису 
свесни овог проблема, и да верују да су нивои ИКТ вештина које 
поседују довољно високи за ефикасно обављање својих послова 
– упркос чињеници да већина никада није похађала било какву 
званичну рачунарску обуку.

Један од наручилаца истраживања била је и владина орга-
низација Digi Digi Safe & Proficient која ради на томе да холанд-
ској радној популацији обезбеди довољан ниво ИКТ вештина за 
ефикасно коришћење рачунара и интернета. Председавајућа 
организацијом и европска амбасадорка е-вештина, гђица Ти-

неке Теленбос, изјавила је: „Губитак у продуктивности који 
вреди 19 милијарди евра је неприхватљив; смањење на нулу је 
немогуће услед развоја ИКТ области, а нови софтверски програ-
ми увек захтевају додатна улагања. Потцењивање проблема и 
прецењивање дигиталних вештина радника чини да овај губи-
так у продуктивности буде посебно опасан. Послодавци треба 
да идентификују које апликације и системи изазивају највише 
губитака у времену, и имплементирају конкретна решења... По-
ред тога, запослени морају да прођу обуку и тестирање како би 
се осигурало да се дигиталне вештине развијају а изгубљено 
време смањи.“

Закључци у извештају Универзитета у Твентеу подржавају 
резултате истраживања одељења за Примењено истраживање 
и иновацију Пословне школе Алба у Грчкој, спроведеног 2010. 
године. У њему се наводи да се инвестирање у ИКТ обуку и сер-
тификацију показало изузетно ефикасним и да представља ре-
ални и тренутни повраћај инвестиције за компаније. Запосле-
ни који су прошли ИТК обуку раде ефикасније и брже, и праве 
мање грешака. Време које руководиоци и друге колеге проводе 
у отклањању проблема је преполовљено у компанијама у који-
ма су запослени прошли обуку. Компаније такође имају користи 
јер поседују тачну информацију о нивоу знања сваког запосле-
ног тако да њихово знање могу ефикасније искористити.

СМЦ

Информационо комуникационе технологије

Европа полако излази из најтеже 
рецесије у последњих неколико деценија, 

а компаније на све начине покушавају 
да остваре уштеду, побољшају учинак 

и ускладе своје вештине ради боље 
ефикасности. ИКТ обука и сертификација 

могу знатно допринети у овој области 
и омогућити креирања иновативније, 
ефикасније и продуктивније привреде

Награда за бољи живот
Како би наградила примере добре праксе, односно пројекте који се баве дигиталним укључивањем и приступом технологијама, 

као и појединце чији је живот побољшан коришћењем технологија, Европска комисија је осмислила награду е-Укљученост. Овом ини-
цијативом трага се за примерима којима може да се покаже како дигитално укључивање може да промени живот набоље, а позив је 
отворен и за прваке дигиталног укључивања у Републици Србији. Сви који су некоме помогли да се прикључи на интернет кроз проје-
кат, неку услугу или производ, могу се пријавити  на ово такмичење. 

У 2012. години награде се додељују појединцима, као и организацијама из јавног, пословног и цивилног сектора. Постоје две кате-
горије учесника у овогодишњем такмичењу и две награде у оквиру сваке категорије: 

Награда “Дигитално сам укључен/а” – додељује се особама које су оснажене кроз процес дигиталног укључивања. Посебна пажња 
поклања се (али не и искључиво) успешним причама које се тичу повећања запошљивости, стицања нових вештина и преквалифика-
ције, као и унапређеног квалитета живота и социо-економског положаја особа под ризиком од социјалне искључености и изолованости.

Награда „Буди дигитално укључен/а – Прваци дигиталног укључивања“ – додељује се организацијама (или појединцима изван 
организација) које промовишу дигитално укључивање применом и подршком релевантним пројектима.  

Пријаве у обе категорије треба да буду пропраћене писаним и аудиовизуелним материјалима. Рок за достављање пријава је 4. 
мај 2012. године. Организације/пројекти могу поднети највише две пријаве, што значи да могу пријавити различите аспекте или под-
пројекте.

Дванаест финалиста у свакој категорији биће позвани да представе своје пројекте на Конференцији у Бриселу 21. и 22. јуна 2012. 
године. На самој конференцији биће проглашени победници овог такмичења. 
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Србија, по подацима Министарства пољопривреде, трговине, шу-
марства и водопривреде, има више од милион хектара шума које су у 
приватном власништву. Постоји 1,3 милиона власника и сувласника 
приватних шума у Србији, који имају економски интерес да њихове 
шуме буду коришћене на бољи начин него што је то случај данас. 
Више од 200 незапослених инжењера шумарства потписало је у Бе-
ограду уговоре о ангажовању на пословима инвентуре приватних 
шума у Србији на период од годину дана. Инжењери су уговор потпи-
сали са Шумарским факултетом у присуству министра пољопривре-
де, трговине, шумарства и водопривреде Душана Петровића.

Месечна плата инжењера износиће 40.000 динара уз могућ-
ност добијања бонуса, а како је најављено реализација тог пројекта 
почеће 2. априла. Петровић је рекао да држава до сада није успела 
да адекватно попише све податке о приватним шумама. Он је казао 
да је сигуран да ће инжењери у наредне две године успети да на ни-
воу општина и градова прибаве све потребне податке, који ће бити 
темељно важни за спровођење националне стратегије и политике у 
шумарству.

„Када прође четири године, сваком од укупно 1,3 милиона влас-
ника шума, моћи ћемо да без икаквих проблема и у најкраћем мо-
гућем времену, дамо обавештење каквим економским добром распо-
лаже и шта је најбоље да са својом шумом уради“, казао је Петровић 
на Шумарском факултету. Он је напоменуо да те шуме јесу приватна 
својина, али и национално добро и богатство, те им се мора посветити 
највећа могућа пажња. Петровић је казао да ће инжењери шумар-
ства које је држава ангажовала имати значајну улогу и у бољем ко-
ришћењу биомасе, истичући да је њен потенцијал у Србији процењен 
на између милион и два милиона тона еквивалентне нафте на го-
дишњем нивоу. Када је реч о укупном периоду на који ће инжењери 
шумарства бити ангажовани, министар је истакао да ће сви они који 
буду добро радили свој посао, имати могућност да раде док год то 
желе.

Прилику да бар на неко време ради посао за који се школовао 
добио је, између осталих, и Горан Баштовановић из Београда који је на 
Шумарском факултету дипломирао пре више од пет година.

„Пре три године одрадио сам приправнички стаж у Шумској уп-
рави Купиново и то искуство трјало је неколико месеци. После тога 
није било посла јер је наша струка заиста специфична и једина радна 
места су у јавним предузећима, у која се тешко улази“, прича Башто-
вановић. Он подсећа да је у неколико наврата на конкурсима успевао 
да стигне до „ужег круга“, али да посао није успео да добије. И тако је 
било све до сада. 

„Није било тешко добити овај посао. Требало је само да се положи 
пријемни испит који за све нас који смо већ завршили факултет није 
представљао већи проблем“, истиче Баштовановић. Према његовим 
речима у почетку ће сви радити премер приватних шума у околини 
Београда, Крагујевца и у западном делу Србије. Баштовановић напо-
миње да се од њих очекује да премере све шуме у Србији како би се 
направио прави увид у стање на терену. За њега овај посао неће бити 

тежак јер се и као приправник пет месеци бавио управо тиме. Он се 
нада да ће бити ангажован и дуже од планираних годину дана, како 
је на почетку било речено, „јер посла има доста и 200 инжењера тешко 
да може да уради све за тако кратак период“.

Декан Шумарског факултета Милан Медаревић казао је да ће 
кроз овај Пројекат коначно бити активирани они који су се за то шко-
ловали, наглашавајући да је реч о највећем пројекту те врсте који је 
факултет реализовао.

„Овај пројекат би могао да валоризује вредност приватних шума, 
дрвну масу и споредне функције шума, што је веома важно за очу-
вање и повећање биодиверзитета, заштиту животне средине, спре-
чавање поплава, развој ловног туризма и локални економски развој“, 
рекао је Медаревић. Министарство је за овај пројекат издвојило из 
буџета 367 милиона динара.

А.Б.

Након ангажовања 1.600 агронома, држава запошљава и око 200 шумарских инжењера, који ће радити на 
премеру шума у приватном власништву, плановима газдовања и њиховог бољег економског коришћења

ПОСАО И ЗА ИНЖЕЊЕРЕ 
ШУМАРСТВА

Прецизнија слика
У Србији је више од 2,25 милиона хектара територије по-

кривено шумама које нису у најбољем стању. Процењује се да 
шуме заузимају око 26 одсто укупне површине Србије, што је у 
поређењу са нашим суседима, где се под шумама налази од 40 
до 55 одсто територије, знатно мањи потенцијал. Србија распо-
лаже са приближно 200 милиона кубних метара шуме, од тога 
је највише букве, храста и тополе.

„Готово 48 одсто шума је у приватном поседу, док број 
власника премашује 1,3 милиона, тако да инжењере чека ве-
лики посао. Планирано је да се све заврши у наредне две годи-
не а уколико буде неопходно, сукцесивно ће се запољшавати 
нови стручњаци. Иначе, премер је рађен пре пет година када 
су мерене шуме како у приватном, тако и у државном влас-
ништву, али ти подаци нису били поуздани. Сада је мерна мре-
жа гушћа тако да очекујемо много прецизније податке. Када 
се посао заврши сви приватни власници ће добити податке о 
шуми коју поседују и након тога ће моћи да од државе траже 
неку помоћ“,  каже Саша Орловић, директор Управе за шуме.
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Влада Србије усвојила је нову Уредбу о привлачењу ди-
ректних инвестиција којом је најмањи износ подсти-
цаја удвостручен на 4.000 евра по новоотвореном рад-
ном месту, саопштено је из Министарства економије и 
регионалног развоја. 

Како су истакли у Министарству, максимални износ под-
стицаја задржан је на 10.000 евра по радном месту, али је новом 
уредбом укинут систем дуплих износа подстицаја за девасти-
рана подручја и подручја од посебног интереса.

Сада постоје четири групе развијености општина које про-
изилазе из званичне Владине класификације развијености, а 
оне условљавају само минимални износ инвестиције која се 
може подржати Уредбом.

За добијање подстицаја за директне инвестиције у, на при-
мер, најнеразвијенијој, четвртој групи, потребно је минимално 
улагања од 500.000 евра, прецизирали су у Министарству. 

Новом уредбом уведен је и систем бодовања различитих 
критеријума на основу којих се одређује износ подстицаја по 
отвореном радном месту, а према поменутој уредби, инвести-
тори подстицаје могу да добију за отварање најмање 50 радних 
места. 

Према подацима Агенције за страна улагања и промоцију 
извоза Србије (СИЕПА) од 2006. године, када је започела додела 
подстицаја за инвеститоре, финансирано је  226 пројеката, зах-
ваљујући којима је отворено 40.088 радних места. 

У пројекте је инвестирано 1,3 милијарде евра, а укупан из-
нос одобрених подстицајних средстава који је држава одобрила 
инвеститорима је 224 милиона евра. Подстицаје су добила 122 
домаћа и 104 страна инвеститора.

ниски порези
Према ревизорској компанији КПМГ, Србија премашује све 

земље у региону по директним страним инвестицијама, укљу-
чујући земље чланице ЕУ Румунију и Бугарску. 

Једна од кључних ствари је повољна пореска политика, 
укључујући најнижи порез на корпоративни приход у Европи, 
који се није повећао упркос финансијској кризи. 

Осим тога Србија је последњих година успела да постиг-
не договор о бесцаринским или преференцијалним извозним 
режимима, са земљама или унијама које чине јединствено тр-
жиште од преко милијарду људи, а специјални пакет за стране 
инвеститоре до сада је укључивао бенефиције које нису понуди-
ле и друге земље у региону.

Тако је нпр. јужнокорејска Јура корпорација која произво-
ди електричне компоненте за аутомобилску индустрију, у 2010. 
години отворила три фабрике у Србији. Да би запослила 1.000 
људи у фабрици у Лесковцу, Јура је добила 4,5 милиона евра 

Нова Уредба о привлачењу директних инвестиција

Најмањи износ субвенција по новоотвореном радном месту удвостручен је на 4.000 евра, наводи се у 
новој Уредби Владе Републике Србије о привлачењу директних инвестиција. За добијање субвенција у 

најнеразвијенијим општинама, потребно уложити најмање 500.000 евра.

Аустрија, партнер на Новосадском 
     пољопривредном сајму

„Видим велики потенцијал који се делом већ користи, по-
ред осталог и захваљујући аустријским фирмама које су у том 
сегменту инвестирале у Србији. У тој групи, између осталих, 
налазе се и произвођач сокова Раух, прерађивач воћа Груне-
валд са својом ћерка-фирмом Подгорина, али и сарадња из-
међу српских и аустријских предузећа у делу узгоја говеда. 
Аустрија ће бити земља-партнер Новосадском пољопривред-
ном сајму 2012, јер сматрамо да у том домену још постоји ве-
лики потенцијал за сарадњу.

Имамо и преко 400 аустријских предузећа која преко 
својих представништава и фирми послују у Србији, а међу 
њима су и највеће банке и осигуравајућа друштва чијим се 
успесима Аустрија поноси. Већину аустријских предузећа 
чине мала и средња предузећа, а таквих је највећи део и међу 
поменутих 400 овде присутних у Србији. Сматрам да српске 
и аустријске фирме, баш због сличне величине и структуре, 
могу добро да сарађују. Аустријске фирме често имају добар 
know how у интересантним сегментима, а српске фирме, зах-
ваљујући повољнијој структури трошкова, могу да га искори-
сте за прераду или производњу производа из тих области. Због 
тога сматрам да су шансе за извоз врло повољне“. (Андреас 
Хајденталер, трговински саветник при Амбасади Аустрије у 
интервјуу за лист Време).

Повољни споразуми
У 2009. години Русија је заузела водеће место на листи 

највећих инвеститора Србије, јер је руски Газпром Њефт при-
ватизовао нафтну индустрију Србије и уложио 400 милиона 
евра. Руски инвеститори као што су Лук-оил, Фабрика бакар-
них цеви Мајданпек и неки други дошли су у Србију раније. 
Сарадња постоји и у области енергетике. 

Посебне погодности за садашње и будуће инвеститоре у 
Србији  пружају Споразум о слободној трговини са Русијом,  по 
коме је за 97 одсто производа либерализована трговина, као 
и Прелазни споразум са Европском унијом, којим су укинуте 
царине и већина квота за робу која се извози из Србије у ЕУ.
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од српске владе. За отварање фабрике у Нишу и запошљавање 
1.500 радника добила је 10,5 милиона евра. 

Према речима представника Милбауер Холдинга, немач-
ке компаније која послује у Србији, инвестициона предност су 
и радници који нису најјефтинији, али су због високог нивоа 
техничке компетентности „најисплативији“ у региону. 

Захваљујући поменитим мерама и квалификованој радној 
снази, Србија је 2010. године била на челу региона по страним 
инвестицијама, добивши 982 милиона у инвестицијама, што је 
било више од Хрватске и Словеније заједно. 

Према подацима Привредне коморе Србије Аустрија је на 
првом месту међу страним инвеститорима у привреду Србије 
са 3,1 милијарде долара, колико је укупно инвестирано од 2000. 
до 2010.године. О интересу аустријске стране да сарађује са срп-
ском привредом говори и присуство око 400 представништава 
аустријских фирми у Србији.

На тржишту Србије послује десетак најзначајнијих 
аустријских банака и осигуравајућих компанија, телекому-
никациона компанија Телеком Аустрије, чија је инвестиција у 
мобилну телефонију највећа „гринфилд” инвестиција, нафтна 
компанија ОМВ, као и многе друге велике компаније као што су 
Хенкел, Раух, Кнауф.

У последње време, и поред глобалне кризе,  још неке 
аустријске компаније инвестирају у Србији, међу којима је Сва-
ровски,  Произвођач каблова СМФ планира да отвори фабрику, 
а најављена је и изградња неколико хотела. Стручњаци оцењују 
да су аустријски инвеститори стратешки оријентисани и да 
теже унапређењу технологије, повећању производње и извоза.

Према подацима ПКС за 2011. годину, Аустрија је на 10. 
месту на листи земаља у које Србија извози, а на 8. месту међу 
земљама из којих увози.

Највећа гринфилд инвестиција је Вип, прва  је  инвести-
ција Рајфајзен банке, али  највећи број аустријских фирми при-
пада категорији малих и средњих предузећа, која могу бити 
врло успашна, као нпр пекара Ауер из Граца, која је са својом 
српском ћерка-фирмом Рогенарт употпунила српски јеловник 
аустријским ражаним хлебом.

У плану су инвестиције у прерађивачкој индустрији у сег-
ментима као што су, на пример, екологија и обновљиви извори 
енергије.

Фабрике по светским стандардима
Са доласком Фиат-а, чија је укупна вредност  инвестиције 

940 милиона евра, Италија је постала други највећи страни 
инвеститор у Србији. Највећи део инвестиције издвојен је за 
комплетно реновирање и обнову запостављене и технолошки 
заостале фабрике у Крагујевцу која се простире на 1,4 милиона 
квадратних метара. Док су радови већ увелико били у току, ФАС 
је улагао и у истраживања како би се испоштовали сви еколош-
ки параметри и саградила фабрика по најсавременијим свет-
ским стандардима која не загађује животну околину.  

Немачке инвестиције у Србији до сада износе 1,5 милијарду 
евра, изјавио је недавно заменик председника Немачког при-
вредног удружења у Београду Бојан Предојевић. Према њего-
вим речима у Србији послује више од 360 немачких фирми са 
20.000 запослених.

Немачка је други спољнотрговински партнер Србије по уво-
зу и извозу, а размена две земље у прва четири месеца достигла 
је милијарду долара. У односу на исти период прошле године, 
извоз из Србије повећан је за 37,3 одсто, а увоз за 27,2 одсто, де-
фицит на српској страни је смањен тако да покривеност увоза 
извозом износи 65,5 одсто. Укупна спољнотрговинска размена 
Србије и Немачке у 2010. износила је 2,8 милијарди долара.

Немачки произвођач и дистрибутер ауто-делова „Конти-
тек“, део концерна „Континентал“, планира да уложи новац у 
изградњу погона у Суботици. До краја године у фабрици у Су-
ботици би требало да буде запослено 295 радника који ће про-
изводити гумене делове за кочнице и расхладне системе. На 
парцели од 4,3 хектара у индустријској зони Суботице у Малом 
Бајмоку нићи ће фабрика површине 6.000 квадратних метара. 
Укупна вредност инвестиције је 10 милиона евра.

Министар економије и регионалног развоја у Влади Репу-
блике Србије Небојша Ћирић, приликом посете САД,  разговарао 
је са руководством америчке компаније НЦР која је недавно до-
нела одлуку о томе да инвестира у нашу земљу. Та компанија је 
глобални лидер у производњи електронских уређаја за финан-
сијске трансакције грађана и привредних субјеката.

Министар Ћирић је најавио почетак њеног пословања у 
Београду, али и запошљавање висококвалификованих кадрова 
који ће пружати услуге клијентима у Европи и Африци.

С. Церовина

Лидерска позиција у региону
Према подацима Агенција за страна улагања и промоцију 

извоза Србије (СИЕПА), од 2006. године, када је започела доде-
ла подстицаја за инвеститоре, финансирано је 226 пројеката, 
захваљујући којима је отворено 40.088 радних места. 

У пројекте је инвестирано 1,3 милијарде евра, а укупан из-
нос одобрених подстицајних средстава који је држава одобри-
ла инвеститорима је 224 милиона евра, а подстицаје су добила 
122 домаћа и 104 страна инвеститора.

Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) 
настојаће ове године да одржи лидерску позицију Србије у ре-
гиону по висини страних улагања, изјавио је директор Аген-
ције Божидар Лаганин. У фокусу страних инвеститора ће и 
даље бити аутомобилска и електронска индустрију, као и сек-
тор инфромационо-комуникационих технологија у Србији.

Ти сектори су према проценама Владе Србије најперс-
пективнији и због тога их треба подржати. „Наша амбиција је 
да и у 2012. упркос свим изазовима одговоримо адекватно на 
новонасталу економску ситуацију и успемо да пребацимо 1,5 
милијарди евра“, истакао је директор СИЕПА.
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Ако се надате да ћете пронаћи посао преко интернета, морате 
имати налог на три најважније интернет друштвене мреже, на 
Фејсбуку, Линкедину и Твитеру.

Иако Фејсбук бије глас да је друштвена мрежа окренута заба-
ви, није баш тако. На Фејсбуку су ваши пријатељи, пријатељи ваших 
пријатеља, многе комерцијалне странице, ту можете добити инфор-
мације које су вам неопходне, а неко од ваших пријатеља вас може 
препоручити за посао.

На Линкедину, једној врсти интернет огласне табле, можете 
пронаћи све што вас интересује у вези вашег професионалног ан-
гажмана, уз мало среће, неко ће вас контатирати са понудом за 
посао. То је друштвена мрежа коју користе послодавци у читавом 
свету.

Твитер је, иако ограничен на 140 карактера, место на коме мо-
жете креирати сопствену листу особа које ћете пратити, зависно од 
ваших интересовања, и из тих твитова од 140 знакова можете доћи 
до многих информација. Исто тако, од тога колико умете да се изра-
зите у 140 знакова, да будете креативни, зависи и да ли ће вас неко 
запазити и понудити вам посао.

Императив времена у коме живимо су – комуникације. Мора-
те да пратите шта се дешава, али и сами морате стално ажурирати 
своје профиле, није довољно отворити налог на друштвеној мрежи 
и надати се да ће вас неко открити. Непрекидно морате подсећати 
људе да сте ту.

Оно што треба да знате је да и на интернету, као и у “offline” све-
ту, репутација много значи. Водите рачуна какву слику о себи ства-
рате, какве статусе остављате, на шта год да се они односе. Људи вас, 
без обзира на вашу професију и добар CV који имате, могу схватити 
сасвим погрешно. Немојте заборавити да Google све памти, можете 
имати савршен CV, али неко ко размишља да вас ангажује за посао, 

малом претрагом може открити ваше грешке. Водите рачуна о свом 
интернет угледу.

Немојте дозволити да изгубите контролу над својим комента-
рима, статусима и у комуникацији са другим особама. То може ду-
горочно да вам се свети.

Размислите на колико сте места конкурисали и на колико раз-
говора вас нису позвали, нису вам дали шансу да кажете шта знате 
и покушате у једном сасвим малом интервјуу да испољите све своје 
квалитете.

Интернет вам до дозвољава, чак и ако вас нико не пита. Неко 
можда баш овог тренутка чита оно што пишете и гугла податке о 
вама.

Ако намеравате да озбиљно тражите посао и да у томе будете 
упорни, никако не запоставите и остале начине тражења посла. Та-
кође, немојте сметнути с ума да Интернет није чаролија, већ само 
још један начин да повећате своје шансе за проналажење посла. 
Зато га максимално користите.

Посао преко Интернета

У последње време се све више прича о проналажењу посла преко интернета, као много бржем начину да неко 
примети ваше квалитете, а онда и да вас ангажује за посао

НЕкО МОЖдА бАШ САдА 
гУгЛА ПОдАТкЕ О ВАМА

Прави тренутак
Поред пријављивања на специјализоване сајтове за про-

налажење послова, пожељно је да ваш CV пословну биогра-
фију) остављајте и у базама података конкретних фирми у 
којима бисте желели да се запослите. Линкове до фирми из 
одређене области можете да прегледате у нпр. привредном 
каталогу домаћег претраживача www.krstarica.com који је 
доста богат. Тиме ћете имати увид у фирме које су вам мање 
или више интересантне, а сигурно ћете пожелети некој од њих 
да пошаљете свој CV. Ако процените да је вредно покушати, у 
томе се немојте устручавати, без обзира на то што та фирма 
није објавила конкурс. Можда случајно „убодете“ прави трену-
так, а иако не, остаћете у некој њиховој бази, па ће вас можда у 
будућности контактирати.

Ако вам је нека фирма нарочито интересантна, а није вам 
одговорила, убележите у неки подсетник када сте им и шта 
послали, па слично учините и кроз неколико месеци – можда 
тада буду повољније околности.
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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 и 88/10) и члана 
3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и Општине Бајина Башта

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ И ОПШТИНА  

БАЈИНА БАШТА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАЈИНА 

БАШТА У 2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење активности које 
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и 
помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња 
путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада кога 
одређује Национална служба на основу јавног конкурса, уз 
претходну сагласност Локалног савета за запошљавање Општине 
Бајина Башта.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) 
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује 
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица;
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове, у висини од:

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;

- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки 
месец ангажовања у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, 
хуманитарних, културних и других делатности;

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања 
и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% 
укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица 
на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након 
завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.

4. Накнада трошкова организовања обуке

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за 
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току 
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму 
образовне установе.

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих 
обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то: 
трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене 
превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде 
у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између 
минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности:
здравствено-васпитне активности-превенција и помоћ старима, 
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита 
и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови 
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, 
послови ажурирања база података и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, 
пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже 
и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, 
уређење ромских насеља-побољшање услова становања и други 
послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, 
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој 
еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој 
сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и 
јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових 
депонија-локација за сакупљање и одвођење отпада и други 
послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- органи територијалне аутономије и органи јединице 
локалне самоуправе;

- јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва;
- предузетници;
- задруге;
- друштвене организације;
- удружења грађана;
- сви са подручја Општине Бајина Башта.

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику 
активности јавног рада (термин план);

- је измирио уговорне обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току.
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Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење 

надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико 
подносилац пријаве располаже истим;

- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове 
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и 
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова из 
области социјалних и хуманитарних делатности;

- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних 
радова финансира од стране надлежног органа територијалне 
аутономије, локалне самоуправе или из других извора.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, 
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе, према 
месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у 
случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу 
у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење 
јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног 
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне 
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора 
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства 
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње 
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена 
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног конкурса.

Национална служба, у сарадњи са Општином Бајина Башта 
задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави 
изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са 
расположивим износом средстава који је опредељен за филијалу.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор 
филијале Националне службе, по овлашћењу директора 
Националне службе, уз претходно прибављање мишљења 
Локалног савета за запошљавање Општине Бајина Башта.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, овлашћени представник 
локалне самоуправе и послодавац-извођач јавног рада закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено 

време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

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

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду 
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 

меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним 

овлашћењима.

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских 
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство 
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да 
су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у 

радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. 
У случају престанка радног односа запосленог, послодавац 
је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног 
односа, заснује радни однос на одређено време са другим 
незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак 
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада;

- достави фотокопију потврде / сертификата о стеченим 
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након 
завршене обуке;

- Националној служби омогући контролу реализације уговорних 
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;

- обавести Националну службу о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у 
складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне 
службе, број телефона: 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs  
као и на сајту Општине Бајина Башта.

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 15.04.2012. године.
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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 и 
88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
између Националне службе за запошљавање и Општине Чајетина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ И ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ЧАЈЕТИНА У 2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење активности које 
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ 
старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног 
рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број 
лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује 
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица;
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове, у висини од:

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;

- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу 
за сваки месец ангажовања у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања 
и заштите животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 
90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након 
пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% 
средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних 
обавеза.

4. Накнада трошкова организовања обуке

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата 
јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се 
организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном 
програму послодавца или програму образовне установе.

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату 
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална 
служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом 
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове 
минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег 
одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и 
висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности:
здравствено-васпитне активности-превенција и помоћ старима, 
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита 
и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови 
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, 
послови ажурирања база података и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, 
пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже 
и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, 
уређење ромских насеља-побољшање услова становања и други 
послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, 
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој 
еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој 
сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и 
јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових 
депонија-локација за сакупљање и одвођење отпада и други 
послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице 

локалне самоуправе;
- јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва;
- предузетници;
- задруге;
- друштвене организације;
- удружења грађана;
- сви са подручја Општине Чајетина.

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику 
активности јавног рада (термин план);

- је измирио уговорне обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току.
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Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење 

надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико 
подносилац пријаве располаже истим;

- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове 
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и 
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова 
из области социјалних и хуманитарних делатности;

- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење 
јавних радова финансира од стране надлежног органа 
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из 
других извора.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, 
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних 
радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе, према 
месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у 
случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу 
у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу 
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног 
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне 
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора 
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства 
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње 
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена 
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног конкурса.

Национална служба, у сарадњи са Општином Чајетина задржава 
право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 
дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом 
средстава који је опредељен за филијалу.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор 
филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне 
службе, уз претходно прибављање мишљења Локалног савета за 
запошљавање Општине Чајетина.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, овлашћени представник 
локалне самоуправе и послодавац-извођач јавног рада закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено 

време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

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

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду 
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 

меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним 

овлашћењима.

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник 
буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 
као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава 
одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију 
јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у 

радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. 
У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у 
обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, 
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим 
лицем за преостало време трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима 
на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са 
рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на 
спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим 
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке;

- Националној служби омогући контролу реализације уговорних 
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;

- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја 
за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка 
промене.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана 
за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са 
уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне 
службе, број телефона: 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs  
као и на сајту Општине Чајетина: www.cajetina.org

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 15.04.2012. године.
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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 и 88/10) и члана 
3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и Општине Косјерић

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

КОСЈЕРИЋ У 2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац-извођач јавног рада, а 
које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса 
(нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, 
уређење и изградња путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога 
одређује Национална служба на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин 
план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује 
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица;
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове, у висини од:

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;

- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу 
за сваки месец ангажовања у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања 
и заштите животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 
90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након 
пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% 
средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних 
обавеза.

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату 
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална 
служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом 
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове 
минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег 
одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и 
висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности:
здравствено-васпитне активности-превенција и помоћ старима, 
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита 
и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта послови 
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, 
послови ажурирања база података и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, 
пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже 
и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, 
уређење ромских насеља-побољшање услова становања и други 
послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, 
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој 
еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој 
сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и 
јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових 
депонија-локација за сакупљање и одвођење отпада и други 
послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице 

локалне самоуправе;
- јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва;
- предузетници;
- задруге;
- друштвене организације;
- удружења грађана;
- сви са подручја Општине Косјерић.

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику 
активности јавног рада (термин план);

- је измирио уговорне обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току.
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Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење 

надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико 
подносилац пријаве располаже истим;

- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове 
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и 
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова из 
области социјалних и хуманитарних делатности;

- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних 
радова финансира од стране надлежног органа територијалне 
аутономије, локалне самоуправе или из других извора.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, 
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе, према 
месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у 
случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу 
у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу 
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног 
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне 
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора 
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства 
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње 
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена 
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног конкурса.

Национална служба, у сарадњи са Општином Косјерић задржава 
право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 
дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом 
средстава који је опредељен за филијалу.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор 
филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне 
службе, уз претходно прибављање мишљења Локалног савета за 
запошљавање Општине Косјерић.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, овлашћени представник 
локалне самоуправе и послодавац-извођач јавног рада закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или 
дужина трајања пројекта.

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

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може 
бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 
60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних 
радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 

меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских 
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења 
уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви 
предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља 
своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у 

радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. 
У случају престанка радног односа запосленог, послодавац 
је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног 
односа, заснује радни однос на одређено време са другим 
незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу 
са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног 
рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак 
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим 
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након 
завршене обуке;

- Националној служби омогући контролу реализације уговорних 
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;

- обавести Националну службу о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у 
складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне 
службе, број телефона: 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs  
као и на сајту Општине Косјерић: www.kosjeric.rs

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 15.04.2012. године.
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Општине Србобран за 
2012. годину, број 117-10-2/2012-31

Општина Србобран у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 
даљем тесту: Национална служба) и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац-извођач јавног рада, а 
које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса 
(нпр. санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и 
др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога 
одређује Општина Србобран на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада, која садржи опис активности јавног рада (термин 
план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина Србобран исплаћује 
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

- исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове, у висини од:

22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са I, II и III степеном стручне спреме.

Трошкови спровођења јавних радова исплаћују се у висини од 
90% укупних средстава одборених уговором за ове намене, након 
пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% 
средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних 
обавеза.

III ОБЛАСТИ СПОРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

-  одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење 
и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, 
мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и 
других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, 

уређење ромских насеља-побољшање услова становања и други 
послови;
-  одржавања и заштите животне средине и природе: 
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала канала 
одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких 
поседа, чување и заштита шума, канала, развој сеоског подручја, 
монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим 
игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија-локација 
за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- органи јединице локалне самоуправе;
- јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва;
- предузетници;
- задруге.

Документација за подношење пријаве:

- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу НСЗ;
- документ о регистрацији, односно фотокопија решења 

надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 
пријаве није регистрован у АПР.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, 
надлежној организационој јединици Националне службе у 
Србобрану на прописаном обрасцу који се може добити у јединици 
Националне службе или преузети на сајту: www.srbobran.rs

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене 
јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој 
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица у 
складу са расположивим износом средстава.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси 
председник Општине на предлог Локалног савета за запошљавање.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Србобран и послодавац-извођач јавног рада 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

Почетком споровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у 
уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења 
Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
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Средства обезбеђења уговорних обавеза:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним 

овлашћењима.

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских 
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство 
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног 
лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи 

у радном односу најмање у дужини трајања уговорене 
обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, 
послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа заснује радни однос на одређено 
време са другим незапосленим лицем за преостало време 
трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених у 
складу са законом и захтевима стандарда за конкретне 
послове јавног рада;

- Општини доставља доказе о уплати пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на 
спровођењу јавног рада;

- Општини доставља доказе о утрошку пренетих средстава за 
трошкове зараде;

- Општинској служби омогући контролу реализације 
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;

- обавести Националну службу и Општину о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора, у року од осам 
дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, 
у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у организационој 
јединици Националне службе или на сајту Општине: www.
srbobran.rs

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 13. април 
2012. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
између Националне службе за запошљавање и града Ужица

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ И ГРАД УЖИЦЕ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА У 

2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење активности које 
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ 
старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног 
рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број 
лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује 
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица;
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове, у висини од:

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;

- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу 
за сваки месец ангажовања у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања 
и заштите животне средине и природе.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
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Обуке и субвенције
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НСЗ

План за 
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САЈМОВИ 
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Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 
90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након 
пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% 
средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних 
обавеза.

4. Накнада трошкова организовања обуке

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата 
јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се 
организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном 
програму послодавца или програму образовне установе.

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату 
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална 
служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом 
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове 
минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег 
одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и 
висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности:
здравствено-васпитне активности-превенција и помоћ старима, 
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита 
и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови 
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, 
послови ажурирања база података и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, 
мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других 
објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење 
ромских насеља-побољшање услова становања и други послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, 
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој 
еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој 
сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним 
дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија-
локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице 

локалне самоуправе;
- јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва;
- предузетници;
- задруге;
- друштвене организације;
- удружења грађана;
- сви са подручја града Ужица.

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац 
може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се теже 
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику 
активности јавног рада (термин план);

- је измирио уговорне обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење 

надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико 
подносилац пријаве располаже истим;

- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове 

који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и 
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова 
из области социјалних и хуманитарних делатности;

- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење 
јавних радова финансира од стране надлежног органа 
територијалне аутономије, локалне самоуправе или из 
других извора.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, 
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних 
радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе, према 
месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, 
у случају када послодавац нема регистровану организациону 
јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици Национaлне службе или преузети на 
сајту: www.nsz.gov.rs

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу 
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног 
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне 
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора 
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства 
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње 
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена 
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног конкурса.

Национална служба, у сарадњи са градом Ужице задржава право 
да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију 
дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим 
износом средстава који је опредељен за филијалу.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор 
филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне 
службе, уз претходно прибављање мишљења Локалног савета за 
запошљавање града Ужица.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, градоначелник Ужица и 
послодавац-извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.
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Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду.

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду 
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 

меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним 

овлашћењима.

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских 
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство 
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица 
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи 

у радном односу најмање у дужини трајања уговорене 
обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, 
послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа, заснује радни однос на одређено 
време са другим незапосленим лицем за преостало време 
трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у 
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне 
послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу 
јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим 
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након 
завршене обуке;

- Националној служби омогући контролу реализације 
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;

- обавести Националну службу о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, 
у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, 
број телефона: 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs  као и 
на сајту града Ужица: www.graduzice.org

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 20.04.2012. године.

На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања између 
Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност 
полова и Oпштине Беочин за 2012. годину, број 01-011-36/12

ОПШТИНА БЕОЧИН
У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и подразумева спровођење активности које 
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ 
старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога одређује 
Општина на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног 
рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица 
која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу-
извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за 
исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне 
радове, у висини од:

- 18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;

- 19.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;

- 21.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату 
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина, и 
то: трошкове доласка и одласка са рада, трошкове минулог рада, 
накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности:
здравствено-васпитне активности-превенција и помоћ старима, 
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, 
заштита и oчување културног наслеђа, послови у позоришној, 
библиотечкој делатности, послови ажурирања архива, база 
података и други послови;
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- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, 
мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других 
објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење 
ромских насеља-побољшање услова становања и други послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала језера, 
канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких 
поседа, чување и заштита шума, канала и језера, развој сеоског 
подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим 
игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија-локација за 
сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи јединице локалне самоуправе;
- јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва;
- предузетници;
- задруге;
- друштвене организације;
- удружења грађана.

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење 

надлежног органа локалне самоуправе о оправданости 
извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже 
истим;

- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове 
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и 
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова из 
области социјалних и хуманитарних делатности.

Начин подношења пријаве

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

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације, након чега документацију доставља Општини 
Беочин-Комисији за имплементацију ЛАПЗ-а.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој 
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у 
складу са расположивим износом средстава.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник 
Општине Беочин, на предлог Комисије за имплементацију ЛАПЗ-а.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Беочин и послодавац-извођач јавног рада 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено 

време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;

- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за 

спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у 
уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења 
Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 
меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним 
овлашћењима.

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских 
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство 
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног 
лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи 

у радном односу најмање у дужини трајања уговорене 
обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, 
послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа, заснује радни однос на одређено 
време са другим незапосленим лицем за преостало време 
трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у 
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне 
послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским 
роковима на текући рачун лица;

- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада, а ови Општини;

- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, а ови Општини;

- Општинској служби омогући контролу реализације 
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;

- обавести Националну службу и Општину о свим променама 
које су од значаја за реализацију уговора у року од осам 
дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства 
увећана за  законску затезну камату од датума преноса средстава, 
у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, на сајту: www.nsz.gov.rs, сајту 
Општине: www.beocin.rs као и у Служби за локално-економски 
развој Општинске управе Беочин (шеф службе Десанка Јовичић) 
лично или на број телефона: 021/870-260.

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 7 дана од 
дана објављивања на огласној табли Националне службе за 
запошљавање у Беочину и Општине Беочин, публикацији 
“Послови” и на сајту Општине Беочин: www.beocin.rs
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На основу Споразума бр. 0040-101-8/2012 од 02.03.2012. године 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера 
активне политике запошљавања закљученог између Националне 
службе и Општине Уб за 2011. годину, као и на основу одлуке о 
буџету Општине Уб за 2012. годину, број 40-246/2011-02 од 26. 
децембра 2011. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО И ОПШТИНА УБ

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА 
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ОТВАРАЊЕ 

НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 
2012. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ УБ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места 
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се у 
једнократном износу, послодавцима који отварају до 50 нових 
радних места, ради запошљавања незапослених лица пријављених 
на евиденцију Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба).

Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање 
нових радних места за запошљавање преко 50 незапослених лица, 
ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на 
тржишту рада и већег степена запошљавања у оквиру гринфилд 
(greenfield) и браунфилд (brownfield) инвестиција.

Износ субвенције је 200.000,00 динара по новотвореном радном 
месту, који се увећава за 50.000,00 динара уколико послодавац:

- запосли лице са инвалидитетом;
- запосли лице старије од 50 година и
- запосли децу без родитељског старања-штићеници домова за 

незбринуту децу и из хранитељских породица, старија од 18 
година;

- производна делатност.

У току трајања Јавног позива послодавац може само једном поднети 
захтев за доделу субвенције.

Изузетно, послодавцу се може омогућити поновно подношење 
захтева и додела субвенције, под условом да исти у моменту 
закључења уговора као средство обезбеђења уговорних обавеза 
достави гаранцију банке у износу субвенције или хипотеку првог реда 
на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције.

Субвенцију не могу остварити удружења, затим послодавци који 
обављају делатности мењачница, коцкања, клађења и сл, као и 
делатности у области експлоатације угља и примарне пољопривредне 
производње, као ни директни и индиректни корисници буџета.

II УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА

Субвенција се одобрава послодавцу зa заснивање радног 
односа на неодређено време са највише 10 (десет) 
незапослених лица и који испуњава следеће услове:

-		да је послодавац економски способан и да му је седиште на 
територији Општине Уб;

-		да над послодавцем није покренут стечајни, односно 
ликвидациони поступак;

-		да је послодавац над којим је вођен стечајни поступак и код 
кога је усвојен и у целини извршен план реорганизације 
успешно пословао најмање 12 месеци;

-	да је послодавац који је купио привредни субјекат над 
којим је окончан поступак стечаја или ликвидације успешно 
пословао најмање 12 месеци од дана куповине. Изузетно, 
уколико је период пословања краћи, потребно је обезбедити 
банкарску гаранцију;

-	да је уредно измирио обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање за запослене у последња 3 
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

-	да подносилац захтева запошљава незапослена лица која су 
пријављена на евиденцију код Филијале Националне службе 
Ваљево на подручју Општине Уб и имају пребивалиште на 
територији исте општине најкраће од 01.12.2011. године;

-	да је незапослени за кога се тражи субвенција и који је 
претходно био у радном односу код послодавца-подносиоца 
захтева, на евиденцији незапослених најмање три месеца;

-	да за исте раднике које запошљава уз субвенцију из буџета 
општине није остварио субвенцију из буџета Републике 
Србије;

-	да подносилац захтева није смањивао број запослених од 
01.12.2011. године;

- приоритет у одобравању субвенције ако су економски 
показатељи приближно једнаки, имају производња, занатске 
и стручне услуге, као и  послодавци који запошљавају: 
незапослена лица старија од 50 година, незапослена 
инвалидна лица, самохране родитеље, младих корисника 
услуга Центра за социјални рад или деце из хранитељских 
породица, Рома, избеглих и расељених лица, повратника по 
споразуму о реадмисији и жена.

III ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Послодавац подноси захтев са потребном пратећом 
документацијом, лично или поштом, Националној служби за 
запошљавање-Испостава Уб у Убу, 1. маја бр. 1.

Подносилац захтева за доделу субвенције за ново запошљавање 
доставља следећу документацију:

- попуњен захтев са бизнис планом на типском обрасцу који се 
добија у НСЗ-Испостава Уб;

- уверење из евиденције незапослених, са назнаком: „Ново 
запошљавање за средства из буџета Општине Уб“; 
за инвалидна лица се поред уверења са евиденције 
незапослених доставља и: решење о инвалидности издато 
од стране надлежног државног органа и доказ о процењеној 
радној способности или диплома завршене специјалне школе. 
За инвалидна лица која немају наведену документацију 
доставља се налаз и мишљење надлежне здравствене 
установе-медицине рада о врсти и степену смањене радне 
способности са процењеном радном способношћу за место 
које је наведено у захтеву;

- копија решења из регистра привредних субјеката;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за 

обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде за последња 
3 (три) месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, 
оверена од стране Пореске управе;

- извештај пословне банке о ликвидности (солвентности) 
подносиоца захтева и промету на рачуну у последња 3 (три) 
месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев;

- копију завршног рачуна за претходну годину, оверену од 
надлежног органа, односно за предузетнике-оверен биланс 
успеха од надлежног органа ако запошљавају 5 и више радника.

IV НАМЕНА СРЕДСТАВА

Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним 
радним местима, незапослених лица са евиденције НСЗ на 
подручју Општине Уб намењена је за опремање радног места и 
стварање услова за рад, и то за: набавку основних средстава, 
сировина, репроматеријала, резервних делова, изградњу, 
доградњу и адаптацију пословног простора, набавку робе за даљу 
продају и др.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за запошљавање 
на новоотвореним радним местима незапослених лица 
пријављених на евиденцију НСЗ на подручју Општине Уб, доноси 
председник Општине Уб по прибављеном мишљењу надлежног 
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локaлног савета за запошљавање/комисија Општине Уб, а у 
складу са расположивим средствима.

На основу одлуке о одобравању субвенције послодавцима, 
директор Филијале Ваљево и председник Општине са корисником 
субвенције закључује уговор о међусобним правима и обавезама, 
најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке.

Пре закључења уговора, корисник средстава је дужан да достави:
 - доказ о заснивању радног односа на неодређено време 

за лица која се запошљавају (уговор о раду, пријава на 
обавезно социјално осигурање);

 -  средства обезбеђења уговорних обавеза за одобрена 
средства до 700.000,00 динара: 1) за правна лица-две 
истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем; 
2) за предузетнике-две истоветне бланко личне менице 
корисника средстава са једним жирантом и са меничним 
овлашћењем aкo запошљава до два радника (без обзира 
на износ), а за запошљавање три и више радника (до 
износа од 700.000,00 динара) потребно је обезбедити два 
жиранта. Жирант може бити свако физичко пословно 
способно лице не старије од 65 година и које има редовна 
месечна примања на име зараде или пензије. До износа од 
700.000,00 динара корисник може приложити било које од 
наведених додатних средстава обезбеђења уколико није у 
стању да обезбеди жиранте.

-  за одобрена средства у износу од 700.001,00 динара 
и више-две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима и 
додатно средство обезбеђења по избору:
§	хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 

вредности од износа субвенције, или
§	заложно право на покретним стварима троструко веће 

вредности од износа субвенције, или
§	гаранцију банке двоструко веће вредности од износа 

субвенције, или
§	уговорно јемство.

-  фотокопију картона депонованих потписа;
-  фотокопију решења о ПИБ-у.

VI ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

 - да заснује радни однос на неодређено време са пуним радним 
временом са новозапосленим радницима у минималном трајању 
од 2 (две) године, почев од дана заснивања радног односа, а у 
року од 30 (тридесет) дана од дана доношења Одлуке о додели 
субвенције;

 - да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно социјално 
осигурање и да истеком календарске године достави доказ 
о годишњој уплати доприноса за лица из уговора (образац 
М-4 или ППОД обрасце оверене од стране Пореске управе са 
изјавом корисника);

-  уколико лицима која су обухваћена програмом запошљавања 
престане радни однос, корисник средстава је дужан да заснује 
радни однос са другим незапосленим лицима са евиденције 
НСЗ у Општини Уб за преостало време утврђено уговором. Ако 
радни однос престане лицу за које је одобрен увећан износ 
субвенције, послодавац је дужан да запосли друго незапослено 
лице из категорије са истим одобреним износом субвенције;

 - да обавести НСЗ-Филијалу Ваљево-Испоставу Уб о свакој 
промени која је од утицаја на реализацију уговорних обавеза;

-  да не смањује укупан број запослених док траје уговорна 
обавеза.

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у 
разматрање.

Рок за подношење захтева је до искоришћености 
укупног износа средстава за субвенцију запошљавања, a 
најкасније до 31.10.2012.  године.

Конкурсни материјал и све додатне информације могу се добити 
у Националној служби за запошљавање-Испостава Уб, 1. маја бр. 
1, као и у Филијали НСЗ у Ваљеву, Владике Николаја 1. Контакт 
телефони: 014/411-306, 014/410-437, 014/295-616.

ОПШТИНА СРБОБРАН У САРАДЊИ СА 
ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ 
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА-
ПРИПРАВНИКА

Општина Србобран у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за рад, 
запошљавање и рановправност полова, на основу Локалног акционог 
плана запошљавања за 2012. годину, расписује конкурс за учешће 
у финансирању 3 незапослена лица у својству приправника-ца, уз 
заснивање радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у 
струци и полагање приправничког, односно стручног испита.

За време приправничког стажа лице остварује право на рефундацију:
- зараде у месечном износу од: 35.000,00 динара - за приправника 

са најмање четворогодишњим високим образовањем (VII степен 
стручне спреме), са припадајућим доприносима и порезима, у 
трајању од 12 месеци.

Исплата се врши на месечном нивоу.

Захтеве подносе послодавци који ангажују незапослена лица у 
својству приправника по уговору о раду, под условима:

- да се лице налази на евиденцији незапослених Националне 
службе за запошљавање-Испостава Србобран;

- да нема радног искуства на пословима за које се прима у 
својству приправника.

Документација за конкурисање коју послодавац подноси 
приликом подношења захтева:

1) захтев за учешће у финансирању (образац се може добити у 
Општинској управи Србобран);

2) програм оспособљавања приправника;
3) ППОД образац;
4) потврда о солвентности;
5) доказ о регистрацији предузећа, односно решење о 

регистрацији радње;
6) акт послодавца, Правилник о организацији и систематизацији 

послова, односно акт или појединачни акт, којим је утврђено 
као услов за самосталан рад у струци обављање приправничког 
стажа и полагање приправничког, односно стручног испита.

Послодавци који се финансирају из буџета, а којима је законом 
прописан програм стручног оспособљавања (нпр. здравство, судство, 
државна управа), нису у обавези да доставе доказе под тач. 3, 4 и 5.

Обавезе послодавца:
- да у року од 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању 

новчане помоћи закључи уговор о раду са приправником;
- да оспособи приправника за самосталан рад, према програму 

оспособљавања (кадровски и други потенцијали);
- да приправнику организује полагање приправничког или 

стручног испита;
- да представницима Општинске управе Србобран омогући 

контролу реализације уговорних обавеза.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Подношење захтева врши се у Националној служби за запошљавање у 
Србобрану, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс приправници“.

Одлуку о одобравању новчане помоћи донеће Локални савет за 
запошљавање Општине Србобран, након обраде захтева у Националној 
служби за запошљавање, у року од 10 дана од дана истека рока за 
пријављивање на конкурс, у складу са Локалним акционим планом 
запошљавања за 2012. годину. О међусобним правима и обавезама између 
Општине Србобран, послодавца и приправника, закључиће се уговор.

Конкурс је отворен до 13.04.2012. године.

Ближе информације и обавештења у вези са конкурсом и подношењем 
захтева могу се добити у Општинској управи Србобран, на број телефона: 
021/730-050, контакт особа: Гордана Ранков. Обрасци захтева се могу 
преузети такође у Општинској управи Србобран, Трг слободе 2 или на 
сајту Општине Србобран: www.srbobran.rs
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На основу Споразума бр. 0040-101-8/2012 од 02.03.2012. године о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне 
политике запошљавања закљученог између Националне службе и 
Општине Уб за 2012. годину, као и на основу одлуке о буџету Општине 
Уб за 2012. годину, број 40-246/2011-02 од 26.12.2011. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО

И ОПШТИНА УБ

расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

ПРИПРАВНИКА ЗА 2012. ГОДИНУ ЗА 
ОПШТИНУ УБ

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА 
ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ
1. 22.000 динара за нето зараду приправника са најмање четворогодишњим 

високим образовањем у трајању од 12 месеци.
2. 20.000 динара за нето зараду приправника са вишим или високим 

трогодишњим образовањем у трајању од 9 месеци.
3. 18.000 динара за нето зараду приправника са средњим четворогодишњим 

и трогодишњим образовањем у трајању од 6 месеци.
4. Свих трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање који 

иду на терет запосленог и послодавца и пореза на зараде.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:
1. Предузетници и приватна предузећа са седиштем у Убу, као 

и послодавци чије је седиште ван Уба, а који своје пословне 
активности у смислу пословних јединица, представништава и 
испостава имају у Убу.

2. Послодавци који су корисници субвенција Општине Уб-директни и 
индиректни корисници буџета, чији је оснивач Општина Уб.

3. Послодавци који нису смањивали број запослених од 
01.12.2011. године.

4. Послодавци који редовно уплаћују порезе и доприносе за 
обавезно социјално осигурање запослених.

5. Послодавци који су солвентни.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Захтев за доделу субвенције на прописаном обрасцу.
2. Извод из Агенције за привредне регистре.
3. Извештај надлежне банке која обавља послове платног промета 

о солвентности корисника средстава за последња три месеца који 
претходи месецу у коме је поднет захтев.

4. Доказ о редовној уплати пореза и доприноса - копија последњег ПП 
ОД и ПП ОПЈ.

5. Доказ да није било смањења радника од 01.12.2011. године-копија 
ПП ОД и ПП ОПЈ за новембар 2011. године.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
1. Да у року од 15 дана од дана достављања одлуке о додели субвенције са 

приправником заснује радни однос.
2. Да оспособи приправника за самосталан рад у струци.
3. Да приправнику изда уверење о стручној оспособљености и један 

примерак достави Националној служби за запошљавање.
4. Да одржи исти број запослених током периода коришћења субвенције.
5. Да представницима Националне службе омогући контролу реализације 

уговорних обавеза.

УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
1. Да су на евиденцији незапослених и са пребивалиштем на 

територији Општине Уб, најкраће од 01.12.2011. године.
2. Да су без радног искуства у струци за коју се оспособљавају мање од 

половине времена потребног за полагање приправничког испита.
3. Да су старости до 35 година.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба за запошљавање-Филијала Ваљево врши пријем и 
обраду захтева. У случају када се пријави више послодаваца, предност имају 
они из приватног сектора.

Одлуке доноси председник Општине Уб по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање Општине Уб.

О међусобним правима и обавезама између послодавца и приправника 
закључиће се уговор.

Захтеви се примају у Испостави за запошљавање Уб, 1. маја бр. 1.

Конкурс је отворен до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 
31.10.2012. године.

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 члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Националне службе за запошљавање и 
Општине Бајина Башта

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА 

ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ 

МЕСТА У 2012. ГОДИНИ
НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се 
послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала 
Ужице/Испостава Бајина Башта (у даљем тексту: Национална 
служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који 
запошљавају до 50 незапослених лица.

Висина субвенције је 200.000,00 динара по лицу.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој 
се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца 
пре датума подношења захтева.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање 
нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са 
незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним 
временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања 
радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу 
остварити:

- државни органи, организације и други директни и индиректни 
корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим 
уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају 
особе са инвалидитетом;

- подносиоци захтева који обављају делатност у области 
експлоатације угља и у другим областима у складу са списком 
делатности објављеним на сајту Националне службе;

- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном 
позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe;

- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након 
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације 
и обустављању стечајног поступка или након куповине 
привредног субјекта над којим је правоснажним решењем 
окончан стечајни поступак.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места 
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, сајту НСЗ и огласним таблама НСЗ-Филијала Ужице/
Испостава Бајина Башта и отворен је до 15.04.2012. године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места 
послодавац може остварити под условом:

- да запошљава лица са евиденције Националне службе на 
новоотвореним радним местима;

- поднесе захтев са бизнис планом;
-  одржи број запослених у последња три месеца која претходе 

месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног 
одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт 
запосленог и сл);

-  да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца 
која претходе месецу у коме је поднет захтев;

-  да успешно послује;
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-  да је измирио раније уговорне обавезе и измирио 
потраживања према Националној служби, осим за обавезе 
чија је реализација у току;

-  не запошљава лица која су у периоду од шест месеци 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;

-  да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских 
прописа којима се регулише контрола и додела државне 
помоћи.

Документација за подношење захтева:
-  захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
-  фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
-  списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и 

ЈМБГ лица која се запошљавају);
-  пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима 

за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за 
последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев, оверена од стране Пореске управе;

-  завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину 
која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени 
биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и 
финансијског резултата за претходну годину за подносиоце 
захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун 
не достављају подносиоци захтева који су регистровали 
делатност у текућој години);

-  потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца 
захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;

-  писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није 
користио de minimis државну помоћ;

-  доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
-  доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, 

уколико подносилац захтева располаже истим.

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

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према седишту 
послодавца или организационе јединице у којој се реализује 
програм, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места 
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са 
бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине 
на чијој територији се обавља делатност, број новозапослених 
у односу на број запослених, претходно коришћена средства 
Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина 
обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код 
послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси 
(пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје 
(купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности 
поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за 
подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног позива.

Приоритети за доделу субвенције

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава 
лице из категорије теже запошљивих, и то:

-  дугорочно незапослена лица, односно лица која су 
незапослена дуже од 12 месеци;

-  незапослени без квалификација или нискоквалификовани;

-  вишак запослених;
-  особе са инвалидитетом;
-  Роми;
-  избегла и расељена лица;
-  повратници по споразуму у реадмисији;
- млади до 30 година;
-  старији од 50 година;
-  жене и рурално становништво;
-  жртве породичног насиља и трговине људима и
-  корисници новчане социјалне помоћи.

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних 
места

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових 
радних места доноси директор филијале Националне службе, 
по овлашћењу директора Националне служе, уз претходно 
прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Општине 
Бајина Башта.

Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових 
радних места објављује се на огласној табли НСЗ-Филијале Ужице/
Испостава Бајина Башта и Општине Бајина Башта.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места по 
редовном јавном позиву од 22.02.2012. године, биће у разматрању 
по овом јавном позиву. Подносиоци ових захтева биће обавештени 
о коначном статусу њиховог захтева након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, овлашћени представник 
локалне самоуправе и подносилац захтева, у року до 30 дана од 
дана доношења одлуке о одобравању субвенције, закључују уговор, 
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се 
врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:

-  доказ о заснивању радног односа на неодређено време за 
лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно 
социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме 
да буде пре датума подношења захтева;

-  средства обезбеђења уговорних обавеза;
-  фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара-две 
истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом, са меничним овлашћењима;

- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 
динара-две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима.

Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди 
менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, 
може приложити једно од доленаведених додатних средстава 
обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у 
двоструко већој вредности од износа субвенције.

-  за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара 
до 1.000.000,00 динара-две истоветне бланко личне 
менице корисника средстава са два жиранта са меничним 
овлашћењима и додатно средство обезбеђења по 
избору:

- хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- заложно право на покретним стварима троструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранцију банке у вредности износа субвенције у 
трајању од 30 месеци или

- уговорно јемство.
-  за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара 

и више-две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и 
гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 
30 месеци.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара-две 
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима 
или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;

-  за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 
1.000.000,00 динара-две истоветне бланко соло менице, са 
меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења 
по избору:
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- хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- заложно право на покретним стварима троструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранцију банке у вредности износа субвенције у 
трајању од 30 месеци.

-  за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара 
и више-две истоветне бланко соло менице са меничним 
овлашћењима и гаранција банке у вредности износа 
субвенције у трајању од 30 месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне 
службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу 
бити возила.

Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових 
радних места и запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник 
је буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 
потребно је да као средство обезбеђења уговорних обавеза 
приложи изјаву одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови 
за реализацију субвенције.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-корисник субвенције дужан је да:

-  лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном 
односу на неодређено време, са пуним радним временом, 
у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа;

- у случају престанка радног односа са лицем за које је остварено 
право, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа, заснује радни однос на неодређено 
време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном 
осносу најмање до истека уговором предивиђеног рока 
увећаног за период у коме је извршена замена;

-  измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање у складу са законом;

-  делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља 
на територији општине на којој је остварио право на 
субвенцију;

-  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 реализацију уговора, у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

Послодавац-корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене 
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, 
увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе, преко Позивног центра Национaлне службе, број телефона: 
0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по 
поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја 
лица из захтева са бизнис планом.

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 члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Националне службе за запошљавање и 
Општине Косјерић

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ И ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА 
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ 
МЕСТА У 2012. ГОДИНИ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се 
послодавцима са подручја Општине Чајетина ради запошљавања 
незапослених лица која се воде на евиденцији Националне 
службе за запошљавање-Филијала Ужице/Испостава Чајетина (у 
даљем тексту: Национална служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима 
који запошљавају до 50 незапослених лица.

Висина субвенције је 100.000,00 динара по лицу.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у 
којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три 
месеца пре датума подношења захтева.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање 
нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са 
незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним 
временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања 
радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу 
остварити:

- државни органи, организације и други директни и индиректни 
корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим 
уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају 
особе са инвалидитетом;

- подносиоци захтева који обављају делатност у области 
експлоатације угља, снадбевања електричном енергијом, 
гасом, паром и климатизација, такси превоз, финансијске 
делатности и делатности осигурања, коцкање и клађење;

- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном 
позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe;

- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након 
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације 
и обустављању стечајног поступка или након куповине 
привредног субјекта над којим је правоснажним решењем 
окончан стечајни поступак.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних 
места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, сајту НСЗ и огласним таблама НСЗ-Филијала Ужице/
Испостава Косјерић и Општине Чајетина и отворен је до 
15.04.2012. године.
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II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места 
послодавац може остварити под условом:

- да запошљава лица са евиденције Националне службе на 
новоотвореним радним местима;

- поднесе захтев са бизнис планом;
- одржи број запослених у последња три месеца која претходе 

месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног 
одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт 
запосленог и сл);

- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца 
која претходе месецу у коме је поднет захтев;

- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио 

потраживања према Националној служби, осим за обавезе 
чија је реализација у току;

- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци 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;

- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских 
прописа којима се регулише контрола и додела државне 
помоћи.

Документација за подношење захтева:

- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и 

ЈМБГ лица која се запошљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима 

за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за 
последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев, оверена од стране Пореске управе;

- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину 
која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени 
биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и 
финансијског резултата за претходну годину за подносиоце 
захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун 
не достављају подносиоци захтева који су регистровали 
делатност у текућој години);

- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца 
захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;

- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 
minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца 
захтева да није користио de minimis државну помоћ;

- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, 

уколико подносилац захтева располаже истим.

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

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према седишту 
послодавца или организационе јединице у којој се реализује 
програм, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места 
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са 
бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине 
на чијој територији се обавља делатност, број новозапослених 
у односу на број запослених, претходно коришћена средства 
Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина 
обављања делатности послодавца, повећање броја запослених 
код послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни 
ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште 
продаје (купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена 
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште 
рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног позива.

Приоритети за доделу субвенције

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава 
лице из категорије теже запошљивих, и то:

- дугорочно незапослена лица, односно лица која су 
незапослена дуже од 12 месеци;

- незапослени без квалификација или нискоквалификовани;
- вишак запослених;
- особе са инвалидитетом;
- Роми;
- избегла и расељена лица;
- повратници по споразуму у реадмисији;
- млади до 30 година;
- старији од 50 година;
- жене и рурално становништво;
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних 
места

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових 
радних места доноси директор филијале Националне службе, 
по овлашћењу директора Националне служе, уз претходно 
прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање 
Општине Косјерић.

Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових 
радних места објављује се на огласној табли НСЗ-Филијале 
Ужице/Испостава Чајетина и Општине Чајетина.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
Одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места 
по редовном јавном позиву НСЗ од 22.02.2012. године, биће 
разматрани по овом јавном позиву. Подносиоци захтева биће 
обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека 
јавног позива.
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IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, овлашћени представник 
локалне самоуправе и подносилац захтева, у року до 30 дана 
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције, закључују 
уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
кога се врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:

- доказ о заснивању радног односа на неодређено време 
за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на 
обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног 
односа не сме да буде пре датума подношења захтева;

- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара-две 
истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом, са меничним овлашћењима;

- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 
динара-две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима.

Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди 
менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, 
може приложити једно од доленаведених додатних средстава 
обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у 
двоструко већој вредности од износа субвенције.

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара 
до 1.000.000,00 динара-две истоветне бланко личне 
менице корисника средстава са два жиранта са меничним 
овлашћењима и додатно средство обезбеђења по 
избору:

- хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- заложно право на покретним стварима троструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранцију банке у вредности износа субвенције у 
трајању од 30 месеци или

- уговорно јемство.

- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара 
и више-две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и 
гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 
30 месеци.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара-две 
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима 
или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 
1.000.000,00 динара-две истоветне бланко соло менице, са 
меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења 
по избору:

- хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- заложно право на покретним стварима троструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранцију банке у вредности износа субвенције у 
трајању од 30 месеци.

- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара 
и више-две истоветне бланко соло менице са меничним 
овлашћењима и гаранција банке у вредности износа 
субвенције у трајању од 30 месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити 
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса 
осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист 
Националне службе. Предмет заложног права на покретној 
имовини не могу бити возила.

Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових 
радних места и запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник 
је буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 
потребно је да као средство обезбеђења уговорних обавеза 
приложи изјаву одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови 
за реализацију субвенције.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-корисник субвенције дужан је да:

- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном 
односу на неодређено време, са пуним радним временом, у 
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа;

- У случају престанка радног односа са лицем за које је 
остварено право, послодавац је у обавези да, у року од 
30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни 
однос на неодређено време са другим незапосленим и да то 
лице задржи у радном осносу најмање до истека уговором 
предивиђеног рока увећаног за период у коме је извршена 
замена;

- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање у складу са законом;

- делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља 
на територији општине на којој је остварио право на 
субвенцију;

- 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 реализацију уговора, у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

Послодавац-корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене 
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, 
увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе, преко Позивног центра Национaлне службе, број 
телефона: 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs  као и на 
сајту Општине Чајетина: www.cajetina.org

Национална служба задржава право да приликом одлучивања 
по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног 
броја лица из захтева са бизнис планом.
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
између Националне службе за запошљавање и Oпштине Косјерић

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

И ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА СА 

ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. 
ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим 
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање-Филијала Ужице/Испостава Чајетина (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу 
у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност 
најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица 
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси 
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:

- за обављање делатности у области експлоатације угља, 
снадбевања електричном енергијом, гасом, паром, такси 
превоз, финансијске делатности и делатности осигурања, 
коцкање и клађење;

- за обављање послова/делатности, за коју је решењем о 
инвалидности или решењем о процени радне способности 
и могућности запослења или одржања запослења утврђено 
да особа са инвалидитетом не може да обавља;

- за оснивање удружења грађана;
- који је остварило право на исплату новчане накнаде у 

једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном 

позиву Националне службе у току претходне 3 године.

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

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на сајту НСЗ, као и на огласним таблама НСЗ-Филијала 
Ужице-Испостава Чајетина и Општине Чајетина и отворен је до 
15.04.2012. године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може 
остварити незапослени ако је:

- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе  

за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења 
захтева;

- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану 
и програму обуке у организацији Националне службе или 
друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:

- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у 

организацији Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 

minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем фискалном периоду;

- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже 
истим и

- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева 
располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, 
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени 
радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева 
може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву 
са бизнис планом.

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

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту 
пребивалишта, односно боравишта, 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

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на 
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста 
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, 
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор 
и опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и 
процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног позива.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим 
лицима доноси директор филијале Националне службе, по 
овлашћењу директора Националне службе, уз претходно 
прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање 
Општина Чајетина.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се 
на огласној табли НСЗ-Филијала Ужице/Испостава Чајетина и 
Општине Чајетина.
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Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање по редовном 
јавном позиву Националне службе од 22.02.2012. године, биће у 
разматрању по овом јавном позиву.

Подносиоци захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог 
захтева након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, овлашћено лице локалне 
самоуправе и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења 
одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених 
лица, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након 
подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико 

ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од 

статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и 

обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених 
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним 
жирантом и меничним овлашћењима или

- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће 
вредности од износа субвенције или

- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности 
од износа субвенције или

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
- уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално 
обавља своју делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев 

од дана отпочињања обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана 

отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне 

обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне 

обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од 

значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да врати износ исплаћене субвенције, 
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за 
законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе, преко Позивног центра Национaлне службе, број телефона: 
0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајта: www.nsz.gov.
rs  као и на сајту Општине Чајетина: www.cajetina.org

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 
3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између Националне 
службе за запошљавање и Општине Бајина Башта

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА СА 
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ БАЈИНА 

БАШТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ 
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 

2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим 
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање-Филијала Ужице/Испостава Бајина Башта (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање 
сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу 
у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност 
најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица 
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси 
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:

- за обављање делатности у области експлоатације угља 
и другим областима у складу са списком делатности 
објављеним на сајту Националне службе;

- за обављање послова/делатности, за коју је решењем о 
инвалидности или решењем о процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења утврђено да 
особа са инвалидитетом не може да обавља;

- за оснивање удружења грађана;
- који је остварило право на исплату новчане накнаде у 

једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном 

позиву Националне службе у току претходне 3 године.

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

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља 
основ за добијање de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на сајту НСЗ, као и на огласним таблама НСЗ-Филијала 
Ужице, Испостава Бајина Башта и Општине Бајина Башта и отворен 
је до 15.04.2012. године.
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II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити 
незапослени ако је:

- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за 

запошљавање најмање месец дана пре дана подношења захтева;
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и 

програму обуке у организацији Националне службе или друге 
одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 

Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 

државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду;

- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже 
истим и

- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева 
располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, 
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне 
способности, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати 
послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис планом.

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

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту 
пребивалишта, односно боравишта, 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

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на 
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу 
испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће 
се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста 
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, 
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и 
опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена 
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште 
рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног позива.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим 
лицима доноси доноси директор филијале Националне службе, 
по овлашћењу директора Националне службе, уз претходно 
прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Општина 
Бајина Башта.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се 
на огласној табли НСЗ-Филијала Ужице/Испостава Бајина Башта и 
Општине Бајина Башта.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање по редовном 
јавном позиву Националне службе од 22.02.2012. године, биће у 
разматрању по овом јавном позиву.

Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу 
њиховог захтева након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, овлашћено лице локалне 
самоуправе и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења 
одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених 
лица, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и 
на основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности 
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар 

уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег 

рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 

од статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених 
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом и меничним овлашћењима или

- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко 
веће вредности од износа субвенције или

- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
- уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије 
од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или 
пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које 
самостално обавља своју делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев 

од дана отпочињања обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана 

отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације 

уговорне обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне 

обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од 

значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да врати износ исплаћене субвенције, 
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за 
законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе, преко Позивног центра Национaлне службе, број 
телефона: 0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајта: 
www.nsz.gov.rs
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

расписује

КОНКУРС ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНОГ 

ОСПОСОБЉАВАЊА И 
ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ СА 

ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
У 2012. ГОДИНИ

Програм запошљавања младих подразумева заснивање радног 
односа ради стручног оспособљавања приправника у трајању 
од 12 месеци у зависности од степена стручне спреме (ВСС-12 
месеци, ВШС-9 месеци и ССС-6 месеци).

Учешћем у Програму послодавац остварује право:
на рефундацију зараде за приправнике, и то:

-  нето зарада у месечном износу од:
-  24.000 динара, за приправнике са најмање 

четворогодишњим високим образовањем;
- 22.000 динара, за приправника са вишим или високим 

трогодишњим образовањем;
-  20.000 динара, за приправника са средњим образовањем и
-  трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање на 

терет послодавца.

Ниво 
образовања

Месечна рефундација зарада приправника у 
динарима

Зарада 
приправника

зарада

Укупно
Рефундира 

НСЗ и 
општина

Обавеза 
послодавца

               
ВСС 24.000 39.426 33.298 6.128

ВШС 22.000 36.063 30.445 5.618

ССС 20.000 32.699 27.592 5.107

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

ПОСЛОДАВЦИ:

-  који су солвентни;
-  који редовно измирују обавезе по основу социјалног 

осигурања запослених;
-  који имају кадровских и других капацитета за стручно 

оспособљавање лица.

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА:

-  која се налазе на евиденцији незапослених лица НСЗ-
Испостава Косјерић;

-  са средњим, вишим и високим нивоом образовања;
-  без радног искуства у струци.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Послодавац подноси:

-  захтев за учешће у Програму (на образцу НСЗ);
-  документ о регистрацији ако није регистрован у Агенцији за 

привредне регистре;
-  извештај надлежне банке која обавља послове платног 

промета о солвентности (потврда о промету на текућем 
рачуну) корисника средстава за последња три месеца који 
претходе месецу у коме је поднет захтев;

-  доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање запослених за последња три месеца 
која претходе месецу у којем је поднет захтев (копије 
оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА

-  да са лицем заснује заснује радни однос и закључи уговор о 
раду у року од 15 дана од дана достављања Одлуке о додели 
средстава;

-  да са НСЗ закључи уговор о стручном оспособљавању и 
запошљавању младих у року од 15 дана од дана закључивања 
уговора о раду са лицем;

- да по истеку субвенције, задржи лице у радном односу у 
трајању од најмање 1/3 времена одобрене субвенције (за 
високу 4 месеца, вишу 3 месеца и средњу 2 месеца по истеку 
субвенције);

-  да одржи најмање исти број запослених током периода 
трајања Програма у односу на просечан број запослених у 
кварталу који претходи месецу подношења захтева.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Заинтересовани послодавци подносе захтев најближој 
организационој јединици НСЗ према месту рада лица или седишту 
послодавца.

Послодавац који има до 10 запослених може у програм укључити 
максимално до 2 лица, а послодавци који имају преко 10 
запослених могу у програм укључити максимално до 20% од 
укупног броја запослених.

НСЗ задржава право да тражи додатну документацију о 
испуњености конкурсних услова.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Доношење одлуке по Програму ће се вршити најкасније у року од 
30 дана од дана подношења захтева.

О међусобним правима и обавезама између НСЗ и послодаваца 
закључује се уговор уз претходно прибављено мишљење од 
стране Локалног савета за запошљавање Општине Косјерић.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Образац Захтева за финансирање програма се може добити у 
организационој јединици НСЗ Косјерић.

Информације о програму могу се добити у Позивном центру 
НСЗ, на број телефона: 0800-300-301, на сајту: www.nsz.gov.
rs  и у организационим јединицама НСЗ, као и на сајту Општине 
Косјерић: www.kosjeric.rs

Конкурс је отворен до 15.04.2012. године, односно до попуњавања 
квоте.
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 
3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и Општине Косјерић

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА СА 

ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. 
ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим 
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање-Филијала Ужице/Испостава Косјерић (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу 
у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност 
најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица 
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси 
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:

- за обављање делатности у области експлоатације угља 
и другим областима у складу са списком делатности 
објављеним на сајту Националне службе;

- за обављање послова/делатности, за коју је решењем о 
инвалидности или решењем о процени радне способности 
и могућности запослења или одржања запослења утврђено 
да особа са инвалидитетом не може да обавља;

- за оснивање удружења грађана;
- који је остварило право на исплату новчане накнаде у 

једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном 

позиву Националне службе у току претходне 3 године.

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

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на сајту НСЗ, као и на огласним таблама НСЗ-Филијала 
Ужице, Испостава Косјерић и Општине Косјерић и отворен је до 
15.04.2012. године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може 
остварити незапослени ако је:

- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за 

запошљавање најмање месец дана пре дана подношења захтева;
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану 

и програму обуке у организацији Националне службе или 
друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у 

организацији Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 

minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем фискалном периоду;

- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева 

располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, 
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени 
радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева 
може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву 
са бизнис планом.

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

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту 
пребивалишта, односно боравишта, 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

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на 
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста 
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, 
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор 
и опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и 
процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног позива.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим 
лицима доноси доноси директор филијале Националне службе, 
по овлашћењу директора Националне службе, уз претходно 
прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање 
Општина Косјерић.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се 
на огласној табли НСЗ-Филијала Ужице/Испостава Косјерић и 
Општине Косјерић.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање по редовном 
јавном позиву Националне службе од 22.02.2012. године, биће у 
разматрању по овом јавном позиву.
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Подносиоци захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог 
захтева након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, овлашћено лице локалне 
самоуправе и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења 
одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених 
лица, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након 
подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар 

уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег 

рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у 

зависности од статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених 
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом и меничним овлашћењима или

- заложно право на покретну имовину (осим возила) 
троструко веће вредности од износа субвенције или

- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа 
субвенције или

- уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити 
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса 
осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист 
Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев 

од дана отпочињања обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана 

отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне 

обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне 

обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од 

значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да врати износ исплаћене субвенције, 
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за 
законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе, преко Позивног центра Национaлне службе, број 
телефона: 0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајта: 
www.nsz.gov.rs  као и на сајту Општине Косјерић: www.kosjeric.rs

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
88/10) и члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
између Националне службе за запошљавање и града Ужица

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ И ГРАД УЖИЦЕ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

СА ПОДРУЧЈА ГРАДА УЖИЦА 
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. 
ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим 
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање-Филијала Ужице са подручја града Ужица (у 
даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу 
у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да региструје делатност на 
подручју града Ужица и да обавља регистровану делатност 
најмање 12 месеци.

Приоритет у додели субвенције за самозапошљавање имају 
млада незапослена лица до 30 година старости и незапослене 
жене са сеоских подручја на територији града Ужица.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више 
незапослених лица, оснивањем радње или привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених лица 
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси 
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:

- за обављање делатности у области експлоатације угља 
и другим областима у складу са списком делатности 
објављеним на сајту Националне службе;

- за обављање послова/делатности, за коју је решењем о 
инвалидности или решењем о процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења утврђено да 
особа са инвалидитетом не може да обавља;

- за оснивање удружења грађана;
- који је остварило право на исплату новчане накнаде у 

једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном 

позиву Националне службе у току претходне 3 године.

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

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на сајту НСЗ и сајту града Ужица, као и на огласним 
таблама НСЗ-Филијала Ужице и града Ужица и отворен је до 
20.04.2012. године.
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II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити 
незапослени ако је:

- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе 

за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења 
захтева;

- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и 
програму обуке у организацији Националне службе или друге 
одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 

Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 

државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду;

- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева 

располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, 
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени 
радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може 
обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са 
бизнис планом.

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

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту 
пребивалишта, односно боравишта, 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

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на 
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста 
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, 
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор 
и опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и 
процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално 
тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале 
даном објављивања Јавног позива.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим 
лицима доноси доноси директор филијале Националне службе, 
по овлашћењу директора Националне службе, уз претходно 
прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање града 
Ужица.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на 
огласној табли НСЗ-Филијала Ужице.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање по редовном 
јавном позиву Националне службе од 22.02.2012. године, биће у 
разматрању по овом јавном позиву.

Подносиоци захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог 
захтева након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, градоначелник Ужица и 
подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица, 
закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и 
на основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након 
подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар 

уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег 

рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 

од статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених 
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом и меничним овлашћењима или

- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко 
веће вредности од износа субвенције или

- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа 
субвенције или

- уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити 
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса 
осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист 
Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- региструје делатност на подручју града Ужица и обавља 

регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана 
отпочињања обављања делатности;

- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана 
отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;

- Националној служби омогући праћење реализације уговорне 
обавезе;

- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне 
обавезе и

- обавести Националну службу о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да врати износ исплаћене субвенције, 
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за 
законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе, преко Позивног центра Национaлне службе, број 
телефона: 0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајта: 
www.nsz.gov.rs, као и на сајту града Ужица: www.graduzice.org

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 20.04.2012. године.
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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

376

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

НАТО војна канцеларија за везу у Београду помаже 
властима Републике Србије у спровођењу реформе 
одбране и развијању веза са НАТО-ом преко про-
грама Партнерство за мир.

саветНик за земљУ

Позицијом саветника за земљу успоставља се 
важна спона између Канцеларије за везу и власти 
Републике Србије.

За ово радно место потребно је универзитет-
ско образовање и најмање 6 година искуства у 
праћењу рада Владе Републике Србије. Успешан 
кандидат треба да има високо развијене комуни-
кационе и интерперсоналне вештине, као и ана-
литичку способност и способност представљања 
информација на високо организован начин. Канце-
ларија за везу је мали тим, због чега су умеће тим-
ског рада и флексибилност веома битни. Потребан 
је висок ниво знања писаног и говорног енглеског 
језика.

Ова позиција нуди почетни уговор од 12 месеци, уз 
могућност уговора на неодређено време по истеку 
тог периода. Почетна бруто месечна плата је 1.704 
€. Радно место је у Београду.

Ако сматрате да испуњавате услове и заинтересо-
вани сте да се пријавите за ово место, детаље и 
пријаве можете пронаћи на: http://www.nato.int/
kfor/structur/vacancies/index.htm

Ако из било ког разлога нисте у могућности да 
приступите електронској пријави, молимо Вас да 
позовете: +389 2268 2171 или 2378.

Крајњи рок за слање пријава је петак 20.04.2012. 
године, до 16,00 часова.

Кандидати морају имати држављанство Републике 
Србије или право боравка у Републици Србији.

саветНик за медије

Саветник за медије ће представљати канцеларију 
у јавности и помагати шефу канцеларије у изврша-
вању дужности везаних за јавну дипломатију.

За ову позицију потребна је особа са универзи-
тетским образовањем, са најмање 6 година про-
фесионалног искуства са разним врстама медија 
(штампаним, електронским, локалним, домаћим и 
међународним). Потребно је и познавање протоко-
ла у међународном окружењу. Успешан кандидат 
треба да има високо развијене комуникационе и 
интерперсоналне вештине, као и аналитичку спо-
собност и способност представљања информација 
на високо организован начин. Канцеларија за везу 
је мали тим, због чега су умеће тимског рада и фле-
ксибилност веома битни. Потребан је висок ниво 
знања писаног и говорног енглеског језика.

Ова позиција нуди почетни уговор од 12 месеци, уз 
могућност уговора на неодређено време по истеку 
тог периода. Почетна бруто месечна плата је 1.704 
€. Радно место је у Београду.

Ако сматрате да испуњавате услове и заинтересо-
вани сте да се пријавите за ово место, детаље и 
пријаве можете пронаћи на: http://www.nato.int/
kfor/structur/vacancies/index.htm

Ако из било ког разлога нисте у могућности да 
приступите електронској пријави, молимо Вас да 
позовете: +389 2268 2171 или 2378.

Крајњи рок за слање пријава је петак 20.04.2012. 
године, до 16,00 часова.

Кандидати морају имати држављанство Републике 
Србије или право боравка у Републици Србији.

б е о г ра д

градска општиНа барајево  
Управа градске општиНе 
барајево
Барајево, Светосавска 2
тел. 011/8302-115

радник за обављање 
административно-
техничких послова у области 
грађевинартства у одељењу 
за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове

радник за обављање послова 
шефа месне канцеларије, у 
одељењу за општу управу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен струч-
ни испит за рад у органима управе и 6 месеци радног 
искуства.

приправник за обављање 
послова контисте-књиговође у 
одељењу за финансије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског усме-
рења.

приправник за обављање 
послова заштите грађана, 
добара и животне средине 
у ванредним ситуацијама, 
у одељењу за привреду и 
друштвене делатности
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани пра-
вник, правни факултет.

приправник за обављање 
послова извршиоца на 
пословима у области 
пољопривреде, у одељењу 
за привреду и друштвене 
делатности
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни 
факултет.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о одгова-
рајућем степену стручне спреме, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених (или фотокопија 
личне карте), лекарско уверење и уверење да кан-
дидат 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. За лица која се примају на неодређе-
но време потребно је доставити уверење о положеном 
стручном испиту за рад у органима управе. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са, лично или поштом.

градска општиНа сУрчиН  
Управа градске општиНе
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8442-280

виши сарадник за послове 
обрачуна плата и осталих 
примања
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, економског сме-
ра, 3 године радног стажа, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, познавање рада на 
рачунару.

виши референт за комунално-
техничке послове

координатор општинског 
услужног центра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 3 године радног 
искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандида-
ти морају испуњавати и опште услове прописане чла-
ном 6 Закона о радним односима у државним органима.

НародНа баНка србије
11000 Београд, Краља Петра 12

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем на неодређено време

два саветника за контакте са 
привредницима
у Канцеларији за контакте са 
привредницима за Београд и 
Крагујевац

Ако сте у комуникацији јасни и уверљиви, креативни 
и склони да анализирате, истражујете и презентује-
те добијене резултате, позивамо вас да се пријавите 
за обављање послова: саветника за контакте са при-
вредницима у Канцеларији за контакте са привредни-
цима. Најуспешнији кандидати који буду изабрани 
за обављање послова саветника биће задужени и 
одговорни за: праћење и анализу привредних кре-
тања релевантних за остваривање циљева и спро-
вођење мера монетарне политике и презентовање 
резултата Извршном одбору Народне банке Србије, 
успостављање и одржавање мреже контаката са при-
вредним субјектима на територији коју покривају, 
као и унапређење сарадње са тим субјектима, пред-
стављање и објашњавање циљева и мера монетарне 
политике, као и других ставова и одлука Народне бан-
ке Србије, привредним субјектима ради бољег разуме-
вања монетарне политике и јачања поверења у њу, 
размењивање информација са привредним субјектима 
о питањима у вези са привредним кретањима и макро-
економским политикама. Изабрани саветници за кон-
такте са привредницима обављаће послове у просто-
ријама Филијале у Београду и Филијале у Крагујевцу.
Заинтересовани кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове за обављање посла: високо образовање 
на студијама другог степена-економске струке, седам 
година радног искуства, оспособљеност за рад на рачу-
нару. Поред наведених услова које кандидати треба 
да испуњавају, пожељно је да поседују: одговарајуће 
радно искуство у областима економије, финансија или 
банкарства, потенцијал да брзо стекну пуно разуме-
вање приступа Народне банке Србије у монетарној 
политици и другим сегментима пословања Народне 
банке Србије, иницијативност, добре комуникационе 
и интерперсоналне вештине и дискретност, адекват-
не аналитичке способности и познавање економских и 
привредних питања потребних за самосталну стручну 
анализу прибављених информација, активно знање 
енглеског језика и возачку дозволу „Б“ категорије. 
У поступку избора кандидата извршиће се провера 
њихове стручне оспособљености, знања и вештина. 
Почетна селекција кандидата обавиће се на основу 
мотивационог писма и CV, а изабрани кандидати ће о 
даљем поступку селекције бити обавештени електрон-
ском поштом. Пријаву, мотивационо писмо, CV и доказе 
о испуњености услова из огласа (оверену фотокопију 
дипломе и доказ о радном искуству) са јасном назна-
ком за коју филијалу се опредељују (по редоследу при-
оритета), кандидати треба да доставе најкасније до 18. 
априла 2012. године. Текст јавног огласа и детаљније 
информације могу се наћи на интернет адреси: www.

Национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт

администрација и управа 
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nbs.rs  на страници: „Запослите се у Народној банци 
Србије“. Пријаве се подносе у писаној форми Људским 
ресурсима, Београд, Краља Петра 12, са назнаком: „За 
оглас-саветник“. Контакт телефони: 011/3027-391 и 
011/3027-248. Неблаговремено поднете и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Ч аЧ а к

општиНа лУчаНи 
општиНска Управа
Лучани, Југословенске армије 5
тел. 032/817-230

референт месне заједнице
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска 
школа, положен или признат стручни испит у органима 
управе, једна година радног искуства и оспособљеност 
за рад на рачунару. Поред посебних услова, кандидат 
треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је државља-
нин РС, да има општу здравствену способност и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова под-
носе се Општинској управи Општине Лучани, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

к и к и н д а

исправка огласа 
општиНска Управа 
општиНе сеНта
24400 Сента, Главни трг 1

Оглас објављен 21.03.2012. године у публика-
цији „Послови“, мења се за радно место: при-
правник за стручно оспособљавање за оба-
вљање послова писарнице у Одељењу за општу 
управу и друштвене делатности, на одређено 
време од 6 месеци, код услова-у погледу струч-
не спреме, уместо речи: економски техничар, 
треба да стоји: гимназија. У осталом делу оглас 
је непромењен.

н и ш

слУЖба за послове 
скУпштиНе града
18000 Ниш, Николе Пашића 24
тел. 018/504-483

послови за припрему и 
реализацију седница скупштине
УСЛОВИ: правни факултет.

пословни секретар
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног смера.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравстве-
ну способност; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Учесници огласа дужни су 
да уз пријаву приложе оригинал или оверене копије 
доказа о испуњености свих услова из огласа. Уверење 
о држављанству и уверење надлежне полицијске упра-
ве о неосуђиваности не смеју бити старије од 6 месе-
ци. Уверење о општој здравственој способности (не 
старије од 6 месеци) кандидат ће доставити по конач-
ности одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на адресу: Управа за грађанска стања и опште посло-
ве, Николе Пашића 24, Ниш.

општиНска Управа 
општиНе раЖањ
37215 Ражањ, Партизанска бб

возач путничког возила
УСЛОВИ: техничар друмског саобраћаја; најмање 6 
месеци радног искуства. Уз пријаву доставити: овере-
ну копију дипломе; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију возачке 
дозволе; уверење о општој здравственој способности; 
уверење да лице није осуђивано и да се против њега 
не води кривични поступак. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

Управа за имовиНУ и 
иНспекцијске послове
18000 Ниш, Николе Пашића 24
тел. 018/504-483

геодетски послови
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручности, средња стручна спре-
ма геодетског смера; најмање 6 месеци радног иску-
ства у струци; да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравстве-
ну способност; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Учесници огласа дужни су 
да уз пријаву приложе оригинал или оверене копије 
доказа о испуњености свих услова из огласа, као и ове-
рену фотокопију радне књижице и оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о радном искуству у струци. 
Уверење о држављанству и уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности не смеју бити старије 
од 6 месеци. Уверење о општој здравственој способно-
сти (не старије од 6 месеци) кандидат ће доставити по 
коначности одлуке о избору. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: Управа за грађанска стања и опште 
послове, Николе Пашића 24, Ниш.

н о в и  п а З а р

исправка коНкУрса 
град Нови пазар 
градска Управа за 
изворНе и повереНе 
послове
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Конкурс објављен 14.03.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се у делу који се 
односи на рок за подношење пријаве на оглас, 
уместо: 8 дана, треба да стоји: 21 дан од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

п и р о т

општиНа димитровград 
општиНска Управа 
димитровград
18320 Димитровград, Балканска 2

преводилац бугарског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки 
факултет-стручно звање: филолог и професор бугар-
ског језика и књижевности, 1 година радног искуства 
и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС, да је пуно-
летан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државним 
органима. Пријаве са доказима о испуњењу услова 
из огласа подносе се писарници Општинске управе 
Општине Димитровград, Балканска 2, 18320 Димитров-
град, у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир.

општиНа бела палаНка 
општиНска Управа
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

стручни сарадник за послове 
рачуноводства општинске 
управе, буџета, трезора 
и рачуноводства месних 
заједница и буџетских 
корисника-шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економске струке, 
3 године радног искуства, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе. Поред услова предвиђених 
Правилником о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места, кандидат треба да испуњава и 
услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима, да је држављанин Републике Србије, да има 
општу здравствену способност и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњива дела која га чине неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
се могу предати на шалтеру бр. 1, у услужном центру 
или послати поштом на адресу: Општина Бела Паланка, 
Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка.

п р и ј е п о љ е

поНиштење огласа 
општиНа сјеНица 
општиНска Управа
36310 Сјеница

Оглас објављен 21.03.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
матичар у МК Кладница, при Одељењу за општу 
управу, друштвене делатности, скупштинске и 
заједничке послове.

општиНа сјеНица 
општиНска Управа
36310 Сјеница

саобраћајни инспектор, при 
одељењу за имовинско-правне, 
инспекцијске послове и послове 
изградње и урбанизма
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: 
да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, саобраћај-
ни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме, 3 
године радног искуства и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе.

п р о к У п љ е

„Фиаз заштита“ доо У 
рестрУктУрирањУ
18400 Прокупље, Вука Караџића 2

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен еко-
номски или правни факултет, да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да 
има општу здравствену способност, пет година рад-
ног стажа на пословима руковођења у области рада 
са особама са инвалидитетом, правним, економским 
или сличним пословима, 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 функције директора. Уз пријаву на кон-
курс, кандидат доставља потребну документацију као 
доказ да испуњава конкурсне услове, као и предлог 
плана и програма рада. Пријаве на конкурс подносе се 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на кон-
курс за директора“.

администрација и управа 
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с м е д е р е в о

опште УдрУЖење 
предУзетНика смедерево
11300 Смедерево, Краља Петра I  9
тел. 026/222-644

секретар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет; положен правосудни испит; познавање рада 
на рачунару; најмање пет година искуства у струци; 
кратка биграфија; доказ о стручној спреми; доказ о 
радном искуству у струци; уверење о положеном пра-
восудном испиту; уверење о држављанству Републике 
Србије. Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 
дана, а рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса.

У ж и ц е

општиНска Управа 
општиНе бајиНа башта
31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28
тел. 031/865-281

пријем и завођење предмета, 
експедиција поште и 
архивирање за службу за 
наплату и контролу јавних 
прихода
УСЛОВИ: Услови прописани Правилником о системати-
зацији радних места у Општинској управи Бајина Башта: 
средња стручна спрема, друштвеног или природног сме-
ра; положен стручни испит; радно искуство 1 година.

послови предузетништва
УСЛОВИ: Услови прописани Правилником о системати-
зацији радних места у Општинској управи Бајина Баш-
та: висока стручна спрема, правни, пољопривредни, 
економски факултет; положен стручни испит; радно 
искуство 1 година.

послови водопривреде и 
пољопривреде
УСЛОВИ: Услови прописани Правилником о системати-
зацији радних места у Општинској управи Бајина Баш-
та: висока стручна спрема, правни, пољопривредни, 
шумарски факултет; положен стручни испит; радно 
искуство 1 година.

ОСТАЛО: Опши услови прописани чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима („Сл. гласник 
РС“, бр. 48/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је канди-
дат држављанин РС; да има општу здравствену способ-
ност; да има прописану стручну спрему; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. 
Пријаве на оглас, са доказима о испуњености услова 
огласа, подносе се Општинској управи Општине Баји-
на Башта, на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

в р ш а ц

јкп „белоцркваНски 
комУНалац“
26340 Бела Црква, Хајдук Вељкова 2
тел. 013/853-059

директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне усло-
ве: висока стручна спрема, 3 године радног искуства, 
од чега најмање 6 месеци у области комуналне делат-
ности; виша стручна спрема, 3 године радног искуства, 
од чега најмање 6 месеци у области комуналне делат-

ности; средња стручна спрема (IV степен), 5 година 
радног искуства, од чега најмање 6 месеци у области 
комуналне делатности.

ОСТАЛО: да кандидат није под истрагом и да није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за обављање послова директора; да уз пријаву за кон-
курс приложи предлог плана рада и развоја ЈКП „Бело-
црквански комуналац“ Бела Црква. Рок за пријављи-
ваје је 15 дана од дана објављивања. Писмене пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курсну комисију“.

 Трговина и услуге

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST 
NA RADU I KONSALTING 
„матеX“
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 120е
тел. 065/800-80-55

лице за безбедност и здравље 
на раду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке стру-
ке, дипломирани инжењер машинства, електротех-
нике, заштите на раду, стручни испит о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и 
здравља на раду, радно искуство 3 године на послови-
ма безбедности и здравља на раду, пробни рад 3 месе-
ца. Пријаве слати на е-mail: аleksandar.matic@flp.cо.rs 
или поштом на наведену адресу.

„Фит Форм“
18000 Ниш, Томе Роксандића 4/2
тел. 018/214-047

сарадник за комерцијалу, 
продају и промоције

УСЛОВИ: средња стручна спрема (универзитет се сма-
тра предношћу); познавање рада на рачунару; спо-
собност за индивидуални и тимски рад; иницијатива, 
предузетништво и амбициозност су предност. Пријаве 
слати на е-mail: gotopwоrk@gmail.com.

блок гараЖа доо
11000 Београд, Кумодрашка 251/А
тел. 063/384-002

рад на техничком прегледу 
возила
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, техни-
чар друмског саобраћаја или аутомеханичар; радно 
искуство 1 година, без обзира на врсту послова. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
на број тел. 063/384-002, особа за контакт: Слободан 
Тодоровић.

DPTPU „DJ-аDEMEKSCOMPANY“ 
Dоо ZEMUN
11080 Земун, Горњоградска 2е
тел. 060/3335-235

продавац
на одређено време

УСЛОВИ: од основне школе до III степена стручне 
спреме, било ког занимања; рад у две смене, са проб-
ним радом од 15 дана. Контакт особа: Драгана Ђукић, 
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву је 30 
дана.

„DUNAV COOP“ Dоо
24000 Суботица, Пролетерских бригада 120
тел. 024/557-078

аутомеханичар за теретна 
возила
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутомеханичар, 
2 године радног искуства на траженим пословима, 
возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије.

магационер
на одређено време 3 месеца-долази у 
обзир и особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутомеханичар или 
сродна струка машинске струке, познавање резервних 
делова за теретни програма возила, 12 месеци радног 
искуства, возачка дозвола „Б“ категорије, основи рада 
на рачунару.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве на број телефона: 024/557-078. Особа за кон-
такт: Војислав Крижановић. Рок за пријављивање је 
20.04.2012. године.

„DIAS ZEUS TRAVEL“ Dоо
24000 Суботица, Корзо 15/VII (Енгелсова)

агент за продају туристичких 
аранжмана
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Средња или виша школа туристичке стру-
ке или било која средња или виша стручна спрема, 
до12 месеци радног искуства на пословима продаје 
туристичких аранжмана или сличним пословима, осно-
ви рада на рачунару, мађарски језик-средњи ниво, 
енглески језик-средњи ниво, пробни рад 1 месец. Заин-
тересовани кандидати треба да се јаве лично у аген-
цију, у времену од 09,00 до 17,00 часова.

„RAIFFEISEN BANKA“ AD
11000 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64а
тел. 011/2207-342

сарадник за директну продају
уговор о посредовању на 3 месеца, за 
рад у Ужицу
25 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме, 
без обзира на занимање; теренски послови. Биогра-
фије слати нa e-mail: danijela.rakic@raiffeisenbank.rs

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

администрација и управа / трговина и услуге
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 Грађевинарство   
     и индустрија

в.д.п. „шајкашка“
21000 Нови Сад, Београдски кеј 7
тел. 021/557-933
e-mail: оffice@sajkaska.cо.rs

грађевински пројектант 
хидротехничких објеката
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен грађе-
вински факултет, лиценца за одговорног пројектанта 
и извођача; познавање рада на рачунару (Word, Еxcel, 
AutoCAD); положен возачки испит „Б“ категорије, проб-
ни рад 6 месеци. Пријаве слати поштом. Рок за прија-
вљивање је 15 дана.

коНцерН „Фармаком м.б.“ 
шабац ливНица „поЖега“ 
ад поЖега
Пожега, Бакионичка 14
тел. 031/3716-025

шеф производње
за рад у Пожеги

Опис посла: шеф производње одливака од композит-
ног материјала.

УСЛОВИ: машински инжењер (минимум VI степен); 
знање немачког или енглеског језика-виши ниво; 
пожељно познавање рада на рачунару; пожељна 
возачка дозвола „Б“ категорије; најмање 3 године рад-
ног искуства у струци; пробни рад од 3 месеца; могућ-
ност обезбеђеног смештаја.

технолог у производњи
за рад у Пожеги

Опис посла: руководилац производње одливака од 
композитног материјала.

УСЛОВИ: технолог неорганске хемијске техноло-
гије (минимум VI степен, технолошко-металуршка 
област); знање немачког или енглеског језика-виши 
ниво; пожељно познавање рада на рачунару; најмање 
3 године радног искуства у струци; пробни рад од 3 
месеца; могућност обезбеђеног смештаја.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати треба да се на горенаве-
дени број телефона обрате особи за контакт: Зорици 
Бијељић.

„GORENJE HOME“ DOO ZAJEČAR  
слУЖба за кадровске и 
опште послове
19000 Зајечар, Неготински пут бб
е-mail: milena.vukasinovic@gorenje.com

мајстор у производњи
УСЛОВИ: инжењер машинства или инжењер електро-
технике.

контрола квалитета у 
производњи
УСЛОВИ: инжењер хемијске струке и машинства.

радник у производњи
4 извршиоца

УСЛОВИ: машиниста, енергетичар, електротехничар, 
механичар за веш машине.

логистика, набавка и продаја
УСЛОВИ: виша стручна спрема из подручја економије, 
логистике.

„Горење група“ сврстава се у водеће европске произ-
вођаче апарата за дом, са шездесетогодишњом тради-
цијом. Осим апарата за дом, своју понуду допуњује-
мо сопственим производним програмом кухињског 
намештаја и купаоничке опреме. Путем широко раз-
гранате међународне продајне мреже присутни смо у 
преко 70 држава, на свим континентима, а своја про-
изводна предузећа имамо у већим европским држава-
ма. У Зајечару оснивамо већ треће по реду производно 
предузеће у Србији. Предузеће „Gorenje Home“ doo у 
Зајечару, предузеће-кћерка „Горења“ д.д. Велење, 
започињемо у септембру, са производњом санитар-
них производа из вештачких маса на основи полимера. 
Наш циљ је да у новом предузећу постигнемо висок 
квалитет и продуктивност производње која ће бити 
конкурентна на светском тржишту. Уверени смо да 
ћемо све то моћи да постигнемо са високо оспособље-
ним, компетентним и мотивисаним сарадницима, зато 
позивамо на сарадњу кандидате за стручне послове и 
послове руковођења у горенаведеним подручјима. Од 
кандидата очекујемо радно искуство у подручју у коме 
конкурише, висок ниво стручног знања, познавање 
рада на рачунару (МS Оffice, МS Project, SAP), знање 
најмање једног страног језика, добро писано и усме-
но изражавање. Са жељом да постигнемо амбициозно 
задате циљеве, позивамо на сарадњу самоиницијатив-
не, креативне, флексибилне, савесне и поуздане сарад-
нике, који су високо мотивисани за преузимање радних 
обавеза. Конкурс је намењен како лицима која траже 
посао, тако и већ запосленим лицима. Са изабраним 
кандидатима засноваћемо радни однос на одређено 
време, са могућношћу запослења на неодређено вре-
ме. Уколико вам се наша понуда чини занимљивом и 
желите да се придружите „Горење групи“, позивамо 
вас да нам пошаљете молбу (написану латиницом), у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горе-
наведени мејл или на горенаведену адресу. У молби, 
поред кратке биографије, кратко опишите своје радно 
искуство и знања која су релевантна за рад у „Горењу“. 
Наведите и шта очекујете од запослења у предузећу 
„Gorenje Home“ doo Zaječar. Уз пријаву приложити и 
доказе о образовању.

    Mедицина

НациоНалНа слУЖба за 
запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у СР 
Немачкој:

Послодавац: St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Thüringen, SR Nemačka

специјалиста кардиологије-
интервентни кардиолог
на неодређено време, пробни рад 6 
месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте интервент-
ног кардиолога.

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање немачког 
језика-средњи ниво (минимум Б1 ниво, пожељан Б2); 
стручни испит; пожељна лиценца; радно искуство: 
неопходно је да лекар зна самостално да врши катете-
ризацију, уградњу стентова, Ехо и осталу кардиолошку 
дијагностику.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана; основна плата 
3.900 € бруто, повећава се у зависности од искуства 
и вештине лекара (након договора са послодавцем); 
дужина радног времена-8 часова дневно; рад у сме-
нама; ноћни рад; могу конкурисати и лекари који су 
у пензији.

Потребна документација: радна биографија/CV на 
немачком језику (са фотографијом, контакт подаци-
ма и подацима о траженим искуствима и знањима, 
пожељно је имати сертификат/уверење о положеном 
курсу немачког језика); пропратно писмо на немачком 
језику; фотокопија дипломе медицинског факулте-
та преведена на немачки језик; фотокопија уверења 
о положеном специјалистичком испиту преведена на 
немачки језик.
Начин конкурисања: документацију доставити поштом, 
на адресу: Национална служба за запошљавање, 
Одељење за посредовање у запошљавању, Дечанска 

8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: карди-
олог-СР Немачка“. Некомплетне пријаве неће бити 
разматране. Конкурс је отворен до 30.04.2012. године.

клиНика за НеУрологијУ 
и психијатријУ за децУ 
и омладиНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355

виши физиотерапеут

УСЛОВИ: Виша стручна спрема, виша медицинска 
школа, смер виши физиотерапеут здравствене струке, 
положен стручни испит за звање физиотерапеута.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
приложи и следећу документацију у неовереним фото-
копијама: диплому којом се потврђује стручна спрема; 
уверење (потврду) о положеном стручном испиту; доз-
волу за рад - лиценцу, издату од надлежне Коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или Решење о упису у 
Комору (ако кандидат није у радном односу); пожељно 
радно искуство и посебна знања у раду са болесници-
ма развојног доба; кратку биографију (CV), са адресом, 
контакт телефоном и мејлом. Пријаве се подносе на 
наведену адресу Клинике, са назнаком: „За оглас“ или 
непосредном доставом у Одељењу за опште, правне, 
кадровске и техничке послове Клинике. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука 
о избору кандидата биће објављена на огласној табли 
Клинике, а информације се могу добити у Одељењу за 
опште, правне, кадровске и техничке послове.

здравствеНи цеНтар 
„стУдеНица“
36000 Краљево, Југ Богданова 112
тел. 036/301-905

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописа-
них законом, треба да испуњавају и следеће услове: 
завршен медицински, стоматолошки или фармацеут-
ски факултет и да имају најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите, од чега најмање 
три године радног стажа на пословима руковођења у 
здравственој делатности или завршен економски или 
правни факултет са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента и најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите, од чега најмање 
три године радног стажа на пословима руковођења у 
здравственој делатности. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да доставе доказе о испуњавању услова 
предвиђених овим конкурсом, као и програм развоја 
и унапређења квалитета у ЗЦ „Студеница“ Краљево 
за период од 2012-2016. године. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити на горенаведену адре-
су. Управни одбор Здравственог центра „Студеница“ 
Краљево извршиће избор кандидата у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурса и предлог достави-
ти оснивачу ради именовања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

 грађевинарство и индустрија / медицина
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дом здравља раковица
11090 Београд, Краљице Јелене 22

доктор опште медицине

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља осигураних лица, откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља 
превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући и 
здравствено васпитање, који су утврђени као право из 
обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе 
и дијагностику, утврђује врсту и начин лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наста-
вак лечења осигураног лица, указује хитну медицинску 
помоћ, упућује осигурано лице за амбулантно-специја-
листичке прегледе или у другу одговарајућу здравстве-
ну установу, односно код другог даваоца здравствених 
услуга са којим је закључен уговор о пружању здрав-
ствене заштите, према медицинским индикацијама, 
прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге 
за наставак лечења осигураног лица и упућује осигу-
рано лице на секундарни и терцијални ниво здравстве-
не заштите, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати спровођење кућног лечења, прописује лекове 
и медицинска средства, као и одређене врсте меди-
цинско-техничких помагала, спроводи здравствену 
заштиту из области менталног здравља, води пропи-
сану медицинску документацију о лечењу и здрав-
ственом стању осигураних лица, у складу са законом, 
даје оцену о здравственом стању осигураног лица и 
упућује осигурано лице на оцену радне способности, 
односно инвалидности, у складу са законом, утврђује 
дужину привремене спречености за рад због болести 
и повреде осигураника до 30 дана спречености за рад 
и предлаже првостепеној лекарској комисији проду-
жење привремене спречености за рад, осим ако зако-
ном није другачије одређено, предлаже првостепеној 
лекарској комисији да утврди потребу за рад осигура-
ника са скраћеним радним временом у току лечења, у 
складу са законом, утврђује потребу да осигурано лице 
има пратиоца за време путовања, утврђује потребу 
одсуствовања осиуграника са посла ради неге члана 
уже породице, у складу са законом, даје мишљење о 
томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспо-
собност за рад, односно да ли је оздрављење намерно 
спречио, даје налаз и мишљење о здравственом стању 
осигураног лица на основу чега се издаје потврда о 
здравственом стању осигураног лица ради коришћења 
здравствене заштите у иностранству, одређује употре-
бу и врсту превозног средства за превоз болесника, 
с обзиром на његово здравствено стање, врши друге 
послове у вези са остваривањем права из здравстве-
ног осигурања у складу са уговором између Републич-
ког завода, односно филијале и даваоца здравствених 
услуга, обавља и друге послове по налогу начелника 
службе коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет-VII/1 степен 
стручне спреме, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад, познавање рада на рачунару (основни 
пакет МS Office и Windows окружење). Кандидати су 
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за 
доктора медицине, фотокопију дозволе за рад-лицен-
цу издату од надлежне Лекарске коморе (ако је канди-
дат из радног односа) или Решење о упису у Комору 
(ако кандидат није у радном односу), потврду о радном 
искуству у струци најмање две године - након поло-
женог стручног испита на пословима пружања здравс-
твене заштите (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца), уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење МУП-а) и уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), извод из еви-
денције Националне службе за запошљавање, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном.

спремачица
Опис послова: свакодневно чишћење, прање прос-
торија према распореду који јој одреди руководилац 
одсека, износи смеће, брише прашину у просторијама, 
пере и дезинфикује лавабое, WC, пљуваонице и остало, 
пере прозоре, столарију, плочице, гелендере и повре-
мено радијаторе, одржава хигијену ходника-прање, 
мазање и гланцање, стара се о дистрибуцији прљавог 
и чистог веша, уклања прљав завојни материјал, чис-
ти простор око зграде Дома здравља, улазне ходнике 
и степениште, одговора за средства којима рукује и за 
потрошни материјал у току рада, обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца одсека, главне медицинске 
сестре-техничара и начелника службе којима одговара 
за свој рад.

УСЛОВИ: осмогодишња школа-II степен школске 
спреме. Кандидати су обавезни да уз пријаву са био-
графијом доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
осмогодишњој школи, извод из евиденције Националне 
службе за запошљавање, потврду о радном искуству 
у струци најмање годину дана, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а) и уверење да се против 

кандидата не води кривични поступак (уверење суда), 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација које 
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Канди-
дат који буде изабран пре закључивања уговора о раду 
дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору биће 
објављена на огласној табли поред писарнице Дома 
здравља, у приземљу, Краљице Јелене 22, Београд. 
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Ракови-
ца, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За 
оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља.

дом здравља гроцка
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

лекар опште медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит.

лекар специјалиста орл
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет и положен специјалистички испит из 
ОРЛ, положен стручни испит.

медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа.

ОСТАЛО: документацију о завршеној школи доставити 
на горенаведену адресу. За информације јавити се на 
број тел. 011/8501-285.

ловачко УдрУЖење 
„мића поповић“
Барајево, Миодрага Вуковића 2
тел. 064/8066-551

Управник ловишта
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, шумарски 
инжењер-одсек ловство или инжењер пољопривреде, 
одсек сточарство, возачка дозвола „Б“ категорије и рад 
на рачунару. Поред наведених услова, кандидат мора 
да испуњава и услове предвиђене Законом о оружју и 
муницији.

општа болНица 
„др алекса савић“
18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/322-440

доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факул-
тет, положен стручни испит, пробни рад од три месеца.

медицински техничар
9 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или 
средња медицинска школа, положен стручни испит, 
пробни рад од три месеца.

шеф одсека за грађевинско, 
машинско и електро одржавање 
опреме
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, техничке 
струке, пробни рад од три месеца.

књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке, 
пробни рад од три месеца.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, оверену фотокопију уверења (потврде) о 
положеном стручном испиту (за доктора медицине и 

медицинског техничара), кратку биографију са адре-
сом и контакт телефон. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Оглас ће бити објављен и на веб сајту Министар-
ства здравља РС. Пријаве достављати на адресу: 
Општа болница „Др Алекса Савић“, 18400 Прокупље, 
кадровској служби, Пасјачка 2 или лично доставити у 
писарницу Опште болнице. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

дом здравља „др јоваН 
јоваНовић змај“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
е-mail: dzspazova@gmail.com

специјалиста гинекологије и 
акушерства
за рад у Служби за здравствену 
заштиту жене, на одређено време од 
три месеца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет и положен специјалистички испит 
из области гинекологије и акушерства; општа здрав-
ствена способност; познавање рада на рачунару. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету;оверену фотокопију потврде о завршеној 
специјализацији; оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту; потврду о радном искуству 
након положеног специјалистичког испита на послови-
ма пружања здравствене заштите (уколико има радно 
искуство); кратку биографију.

спремачица
за рад у Служби за техничке и друге 
послове, на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа, општа здравствена способност. Заинтересова-
ни кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи; потврду-уве-
рење од Националне службе за запошљавање; кратку 
биографију.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведе-
ну адресу.

дом здравља крУпањ
Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/681-311 (11,00-13,00), 065/285-662

дипломирани биохемичар
Опис посла: извођење свих биохемијских анализа; 
спровођење унутрашње и спољашње контроле квали-
тета рада.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (смер биохемија) 
или доктор медицине-специјалиста биохемије, пробни 
рад 3 месеца, радно искуство је небитно.

ОСТАЛО: плаћен превоз до 40 км удаљености од мес-
та рада. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати треба да се на горенаведе-
не бројеве телефона обрате особи за контакт: Љубици 
Исаиловић Радић.

дом здравља 
„др милорад влајковић“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, смер 
лабораторијски техничар, положен стручни испит. 
Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи, смер лабо-
раторијски техничар, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију доз-
воле за рад-лиценце за оне који имају радно искуство и 
радну биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве слати на наве-
дену адресу или лично доставити у писарницу Дома 
здравља.

медицина
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здравствеНи цеНтар
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

лабораторијски техничар
на одређено време од 3 месеца, за 
рад у Служби за лабораторијску 
дијагностику
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен средње медицинске школе-био-
хемијски смер, положен стручни испит и да кандидат 
поседује лиценцу. Уз пријаву на оглас приложити 
доказ о стручној спреми у оригиналу или у овереном 
препису, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак.

дом здравља ковиН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. 013/741-464, 741-203
e-mail: dzkovin@hotmail.com

возач хитне медицинске помоћи
уз пробни рад од 3 месеца

возач хитне медицинске помоћи
на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника

Опис посла: врши превоз болесника према издатом 
налогу и врши друге послове возача по налогу, ста-
ра се о техничкој исправности возила, врши редовно 
прање и подмазивање возила којима је задужен, одр-
жава хигијену простора гараже, као и простора испред 
гараже, води евиденције о извршеним поправкама на 
возилу, као и евиденцију о коришћењу возила, попра-
вља мање кварове док веће пријављује механичару, 
води дневну књигу рапорта и приказује је надлежном 
руководиоцу, врши преношење непокретних болес-
ника, а теже покретним помаже у ходу, ради на одр-
жавању хигијене унутрашњости возила, простора са 
лежајем и дезинфекције, једанпут недељно, а по пот-
реби и после сваког специјалног случаја, стара се да 
боца и прибор за кисеоник буду исправни, врши и дру-
ге послове по налогу надлежних руководилаца.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме (предност 
саобраћајна школа), положен возачки испит „Б“ кате-
горије више од три године, држављанство Републике 
Србије, да кандидат није осуђиван за кривична дела и 
прекршаје из саобраћаја. Уз пријаву се подноси: крат-
ка биографија и докази о испуњености услова конкурса 
(диплома, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, возачка дозвола „Б“ категорије и 
потврда полицијске управе о неосуђиваности издата 
након објављивања конкурса) у неовереним фотоко-
пијама.

спремачица
на одређено време до годину дана
2 извршиоца

Опис посла: Врши чишћење пословних просторија и 
простора око објекта, стара се о обезбеђењу хигијен-
ских услова у објектима установе, на основу овла-
шћења врши доставну службу за потребе устано-
ве, прикупља радна одела, разно рубље, други веш 
који користе службе установе, те га предаје вешер-
ки на прање, одговара за средства којима рукује, 
врши дезинфекцију просторија, предмета и прибора, 
сакупља смеће и износи га из пословних просторија, 
врши и друге послове по налагу надлежних руководи-
лаца.

УСЛОВИ: Основна школа, држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву се подноси: кратка биографија и 
докази о испуњености услова конкурса (диплома, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них) у неовереним фотокопијама.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“ или донети лично у канцела-
рију Одсека за правне послове бр. 57, на другом спра-
ту. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

ветериНарска стаНица 
„кладово“
Кладово, Дунавска 46
тел. 060/7243-999, 019/808-171

дипломирани ветеринар
2 извршиоца

Опис посла: ординирајући теренски рад у станици и на 
пословима превентиве.

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине - VII/1 сте-
пен, возачка дозвола „Б“ категорије; радно искуство 
је небитно.

ОСТАЛО: рад на терену; обезбеђен је службени 
аутомобил; обезбеђен је смештај (породични стан); 
добијање лиценце и полагање стручног испита плаћа 
послодавац; радно време: 8 сати дневно; плата по уго-
вору плус доходак по реализацији. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате 
особи за контакт: Богосаву Поповићу.

завод за јавНо здравље 
поЖаревац
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

медицинска сестра-техничар
на одређено време од 6 месеци, 
за потребе Центра за промоцију 
здравља, анализу, планирање, 
организацију здравствене заштите, 
информатику и биостатистику

УСЛОВИ: медицинска сестра-техничар, IV степен, 
положен стручни испит, особа са инвалидитетом. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, доказ о утврђеном 
статусу особе са инвалидитетом. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

  Наука и образовање

закоН о 
осНовама система 

образовања и 
васпитања

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним законом 
и ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених 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.

Када се образовно-васпитни рад остварује 
на језику националне мањине, осим услова из 
става 1 овог члана, лице мора да има и доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-
васпитни рад.

Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 
1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз прија-
ву 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 односа утврди да не испуњава 
услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној 
здравственој установи.

б е о г ра д

исправка огласа 
УНиверзитет У београдУ 
саобраћајНи ФакУлтет
11000 Београд

Оглас објављен 21.03.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радна места: сарадник у 
настави за ужу научну област Ваздухопловна 
превозна средства, на одређено време од једне 
године, и сарадник у настави за ужу научну 
област Управљање и експлоатација путева, на 
одређено време од једне године, мења се у делу 
услова тако што уместо: VII/1 степен стручне 
спреме, дипл. инж. саобраћаја; треба да стоји: 
студент мастер академских студија. У осталом 
делу оглас је непромењен.
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НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

медицина / наука и образовање
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ош „радојка лакић“
11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

професор физике и 
информатике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/08, 6/08, 9/09, 3/10). Кандидат треба 
да испуњава услове прописане одредбама чл. 8 став 2 
тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве доставити на адресу школе.

академија за дипломатијУ 
и безбедНост
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област 
политиколошке науке
на неодређено или одређено време 
од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Факул-
тет политичких наука, Правни факултет или Филозоф-
ски факултет и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област 
правно-политичке науке
на неодређено или одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Факул-
тет политичких наука, Правни факултет и докторат из 
области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област 
безбедност
на неодређено или одређено време 
од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Факул-
тет политичких наука, Правни факултет, Факултет без-
бедности, Војна Академија или Факултет организацио-
них наука и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област 
право
на неодређено или одређено време 
од 5 година
2 извршиоца

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

Наставник за ужу научну област 
историја
на неодређено или одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Факул-
тет политичких наука или Филозофски факултет и док-
торат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област 
информатика и рачунарство
на неодређено или одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Факул-
тет организационих наука, Електротехнички факултет 
или Војна академија и докторат из области за коју се 
бира.

Наставник за ужу научну област 
економија
на неодређено или одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Факул-
тет друштвено-хуманистичких наука из области еко-
номских наука и докторат из области за коју се бира.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника пропи-
сани су Законом о високом образовању и Статутом 
Академије за дипломатију и безбедност. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњености услова из 
конкурса (оверене копије диплома, списак научних и 
стручних радова) достављају се у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на наведе-
ну адресу Академије.

висока медициНска школа 
стрУковНих стУдија  
„милУтиН милаНковић“
11090 Београд, Кнеза Вишеслава 27

Оглашава радна места за избор у звање профе-
сора струковних студија и предавача, за сле-
деће уже научне области, за:

анатомија

Физиологија

патологија

Фармакологија

здравствена нега

Физикална медицина и 
рехабилитација

интерна медицина

педијатрија

инфектологија и 
епидемиологија

гинекологија са акушерством

хирургија

психологија

медицинска психологија

Неурологија

социјална медицина

УСЛОВИ: За сва радна места професора струковних 
студија: VIII степен стручне спреме, докторат меди-
цинских наука, радно искуство. За сва радна места 
предавача: VII/2 степен стручне спреме, магистрату-
ра или одговарајућа специјализација из горенаведе-
них ужих научних области, радно искуство. Услови за 
избор у звање професора струковних студија и преда-
вача предвиђени су Законом о високом образовању и 
општим актима Високе медицинске школе струковних 
студија „Милутин Миланковић“, Београд. Оглас је отво-
рен до попуне радних места. Непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс са биографијом, фотокопија дипломе VII 
степена и фотокопија дипломе VII/2 степена или VIII 
степена или фотокопија дипломе одговарајуће спе-
цијализације, доказ о радном искуству. Наведена доку-
мента доставити поштом, на адресу: Правна служба-
за конкурс Образовни систем „Милутин Миланковић“, 
Кнеза Вишеслава 27, 11090 Београд.

ош „веселиН маслеша“
11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2468-123

професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на 
одређено време

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, професор 
разредне наставе или наставник разредне наставе.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поред општих услова 
предвиђених законом испуни и посебне услове пред-
виђене Правилником о организацији и систематиза-
цији послова. Кандидат мора да има држављанство РС; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми 
(оверена диплома); држављанство РС. Пријаву са нео-
пходном документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ош „браНислав НУшић“
11000 Београд, Заплањска 45
тел. 011/2460-763

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факул-
тет, према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис-фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми-не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци; уверење да кандидат није под истрагом, 
односно да није осуђиван правоснажном пресудом 
на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 
месеци за кривично дело против достојанства лично-
сти и морала-не старије од 6 месеци; преглед кретања 
у служби са биографским подацима. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

предшколска УстаНова 
„дечји даНи“
11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 2633-140

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање за васпитача или струч-
ног сарадника: на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године, као и нај-
мање пет година рада у предшколској установи након 
стеченог одговарајућег образовања; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, као и најмање пет година рада у 
предшколској установи након стеченог одговарајућег 
образовања; високо образовање за васпитача на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или лице са вишим образовањем, као и најмање 
десет година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: дозвола за рад, да кандидат испуњава усло-
ве прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, обука и положен испит за 
директора установе. Пријаве на конкурс са неопход-
ном документацијом доставити у затвореној коверти, 
на наведену адресу Установе, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Као благовремене, разматраће се само 
пријаве које пристигну на адресу Установе најкасније 
до 23.04.2012. године, до 16,00 часова. Кандидати су у 
обавези да, уз пријаву и биографију, на конкурс доста-
ве следећа документа: оверену фотокопију дипломе; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценца); оверену фотокопију радне књи-
жице; оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену 

наука и образовање
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фотокопију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци); судску потврду да се против канди-
дата не води кривични поступак; лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат који 
буде изабран за директора обавезан је да, у року од 
годину дана од дана доношења одговарајућег подза-
конског акта, положи испит за директора Установе.

ФакУлтет за образовање 
дипломираНих правНика 
и дипломираНих 
екоНомиста за рУководеће 
кадрове У Новом садУ
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29

ванредни професор за ужу 
област економија

ванредни професор за ужу 
област менаџмент

асистент за ужу област 
кривичноправна

асистент за ужу област 
економија

асистент за ужу област 
менаџмент
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом 
образовању и општим актима Факултета. Уз пријаву 
поднети: биографију, списак научних радова, радове, 
диплому о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, на 
адресу: Исе Бајића 4, Нови Сад.

УНиверзитет У београдУ 
ФармацеУтски ФакУлтет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

доцент за ужу научну област 
аналитичка хемија у фармацији
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен Фармацеутски или Хемијски 
факултет и остали услови прописани Законом о висо-
ком образовању Републике Србије и Статутом Фарма-
цеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса (у складу са Правилником о начину и пос-
тупку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статутом Фарма-
цеутског факултета и Правилником о ближим условима 
избора у звање наставника на Фармацеутском факул-
тету) подносе се у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

предшколска УстаНова 
„бошко бУха“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

васпитач
6 извршилаца

васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање васпитача на студијама 
првог степена или студијама другог степена или сту-
дијама у трајању од три године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или више 
образовање васпитача, без обзира на радно искуство; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, уверење о здравственој 
способности, да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије.

медицинска сестра-васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, васпитачки смер, без обзира на радно 
искуство; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, уверење о здрав-
ственој способности, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије.

стручни сарадник логопед
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), високо образовање на основним 
студијима у трајању од најмање четири године у складу 
са законом, 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова, 
дефектолошки факултет, смер логопедија, без обзира 
на радно искуство, да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом, уве-
рење о здравственој способности, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије.

стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: Високо образовање на студијима другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), високо образовање на основним 
студијима у трајању од најмање четири године у скла-
ду са законом, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, филозофски факултет, група за педагогију, без 
обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом, 
уверење о здравственој способности, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије.

спремачица
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без 
обзира на радно искуство, уверење о здравственој спо-
собности, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уве-
рење о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављан-
ству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван 
Установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу Установе, поштом 
или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

кримиНалистичко-
полицијска академија
11080 Земун, Цара Душана 196

асистент за ужу научну област 
криминалистичко-форензичка 
област-биометријске 
индентификације
на период од 3 године

УСЛОВИ: Завршене основне студије-факултет при-
родно-математичких наука или факултет техничко-
технолошких наука, студент докторских студија или 
магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам и који 
показује смисао за наставни рад.

Наставник криминалистичко-
полицијских и безбедоносних 
вештина
на период од 4 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: оспособљеност за криминалистичко-поли-
цијске и безбедоносне вештине, наставно звање или 
стечено високо образовање првог степена, објављени 
стручни радови у одговарајућој области и способност 
за наставни рад.

Национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

иНФормисаНост 
сигУрНост 
самопоУздање

наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и Статута Криминалистич-
ко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву прила-
же: биографију, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење 
да није под истрагом (које није старије од 6 месеци), 
диплому, односно уверење о високој стручној спреми, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем струч-
ном, академском, односно научном називу, списак 
научних и стручних радова, као и по један примерак 
тих радова. Пријаве са биографијом и траженим дока-
зима достављају се на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Пријаве поднете по 
истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се 
разматрати.

ош „браНко радичевић“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
а чланом 8 став 2 наведеног Закона је предвиђено да 
наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; да има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе (програм обуке 
за директора школе и подзаконски акт којим се регу-
лише ова материја нису донети, па ће изабрани кан-
дидат бити у обавези да положи испит за директора у 
року од годину дана од ступања на дужност, тј. од дана 
доношења подзаконског акта), најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да испуња-
ва услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс која треба да садржи биографске податке, подат-
ке о кретању у служби или радном односу и предлог 
плана рада за будући мандатни период, кандидат за 
директора школе подноси: оригинал уверење о држа-
вљанству издато у претходних 6 месеци или оверену 
фотокопију истог, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе којом се доказује да има одговарајуће обра-
зовање, оригинал или оверену фотокопију лиценце, 
односно уверење о положеном стручном испиту за 
наставника, односно психолога или педагога, ориги-
нал или оверену фотокопију потврде да има најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда мора да садржи назив послодавца, делатност 
којом се бави, радно место на које је кандидат био рас-
поређен и време трајања рада из области образовања 
и васпитања, да буде потписана и оверена печатом 
послодавца који издаје потврду). Доказ о томе да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду, и то у оригиналу издатом 
у последњих 6 месеци или оверену фотокопију истог. 
Доказ о томе да испуњава услове из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, а који се односи на неосуђиваност за кривична 
дела наведена у тој одредби закона-прибавља школа. 
Директор установе се бира на период од 4 године. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узимати у обзир и разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова сла-
ти на адресу школе.

девета гимНазија 
„михаило петровић алас“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 41

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Уз 
пријаву поднети оверене фотокопије дипломе, извода из 
матичне књиге рођених и уверења о држављанству РС.

висока школа ликовНих 
и примењеНих УметНости 
стрУковНих стУдија У 
београдУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/3291-196
е-mail: vslpu@vslpu.еdu.rs

професор за област историјске, 
археолошке и класичне науке 
или Науке о уметностима, 
ужа област историја и теорија 
уметности, за групу предмета: 
античка и ранохришћанска 
уметност; Уметност ренесансе 
и барока; Уметност 19. века; 
Уметност 20. века; теорија 
савремене уметности 1; теорија 
савремене уметности 2
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. У наставно звање професора струковних студија 
може бити изабран кандидат који има научни степен 
доктора наука из области Историјске, археолошке и 
класичне науке или Науке о уметностима, способност 
за наставни рад, најмање пет репрезентативних рефе-
ренци у последњих пет година из уже области Историја 
и теорија уметности, позитивну оцену наставног рада и 
најмање једно излагање на научним скуповима.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати који се 
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, 
Правилником о избору наставника школе и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова школе. 
Кандидати подносе у штампаној форми: пријаву на 
конкурс (на прописаном обрасцу - преузима се са сајта 
школе: www.vslpu.еdu.rs), биографију, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе, односно уверење о завршеном 
факултету, магистратури, докторату, списак научних 
радова са фотокопијама прве и последње стране. 
Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу: Висока школа 
ликовних и примењених уметности струковних студија 
у Београду, Панте Срећковића 2, Београд. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

УНиверзитет У београдУ 
православНи богословски 
ФакУлтет
11000 Београд, Мије Ковачевића 11 б

ванредни професор или 
доцент за ужу научну област 
практично богословље, за 
предмет: канонско право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Остали услови 
конкурса предвиђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08 и 44/10), Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета 
и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, библиографија (списак научних и стручних радо-
ва), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству и благослов надлежног епископа, подносе се 
на адресу: Универзитет у Београду, Православни бого-
словски факултет, Мије Ковачевића 11 б, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

средња заНатска школа
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник практичне наставе у 
подручју рада пољопривреде, 
производње и прераде хране за 
образовни профил пекар
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прописан чл. 8 
и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011), услови 
из Правилника о врсти стручне спреме за наставнике, 
стручне сараднике и сараднике у настави и стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у развоју: 
дипломирани инжењер пољопривреде-општи смер, 
инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски, 
инжењер пољопривреде, смер воћарско-виноградар-
ски, дипломирани дефектолог за методику наставе 
пољопривреде групе предмета, пекар, произвођач 
прехрамбених производа са завршеном школом за ВКВ 
раднике или положеним испитом у звању специјалисте, 
односно V степен стручне спреме, пољопривредни тех-
ничар-сви смерови и прехрамбени техничар. Наставни-
ци поред наведене стручне спреме морају имати струч-
ну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипл. дефектолога.

ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених услова у 
погледу стручности, кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком био-
графијом, кандидат треба да достави и оверене фото-
копије докумената којима доказује да испуњава услове 
конкурса (диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених). 
Доказ да је кандидат психички, физички и здравстве-
но способан за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се подносе на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНиверзитет У београдУ 
Физички ФакУлтет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

ванредни професор за ужу 
научну област примењена 
физика
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област 
динамичка метеорологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука и остали услови утврђени Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
Статутом и Правилницима Физичког факултета и Уни-
верзитета у Београду.

асистент за ужу научну област 
Настава физике
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистар наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације, који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 
и има смисао за наставни рад, остали услови утврђе-
ни Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), Статутом и Правилницима Универзитета у Бео-
граду и Физичког факултета.

ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10). Пријава треба да садржи: биографију; 
оверен препис дипломе; опис досадашње наставне 
активности; опис досадашње научне активности; пре-
глед научних резултата; списак наставних и научних 
публикација; списак цитата; најважније публикације. 
Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабил-
ној електронској форми (tеx или doc формат) у складу 
са предлогом који се налази на сајту Физичког факулте-
та (www.ff.bg.аc.rs). Пријаву са доказима о испуњености 
услова конкурса, доставити Деканату Физичког факул-
тета, на наведену адресу, 3. спрат, соба бр. 652, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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мУзичка школа 
„стаНислав биНички“
11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-672

Наставник клавира
на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе: доказ о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), у оригиналу или у овереној 
копији. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна 
је претходна провера психофизичких способности коју 
врши Национална служба за запошљавање. Изабрани 
кандидат је дужан да до дана заснивања радног одно-
са достави уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

средња школа
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426

Наставник енглеског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма, VII степен стручне спреме, да кандидат испуњава 
услове прописане чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију уверења о држављанству и ове-
рену фотокопију дипломе-уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Пријаве слати на наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

осНовНа школа 
„деспот стеФаН лазаревић“
11160 Београд, Нова 15
тел. 011/3429-872, 3046-468, 3429-875

професор српског језика
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

професор историје
са 20% радног времена

професор српског језика
на одређено време до истека 
мандата директору школе, за рад у 
библиотеци школе

професор разредне наставе
на одређено време до 31.08.2012. 
године, тј. до повратка помоћника 
директора на радно место

професор разредне наставе
2 извршиоца

професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

професор информатике
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, према Правилнику о 
врсти стручне спреме.

домар
УСЛОВИ: Средња стручна спрема, према Правилнику о 
врсти стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс достављати у року од 8 
дана од дана објављивања, на адресу школе.

ош „баНовић страхиња“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 15
тел. 011/3543-282

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања за наставника основне школе, 
педагога и психолога из члана 59 став 5 и члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена - дипломс-
ке академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије, 
у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове за наставника основне школе за подручје рада 
Београд-Чукарица, за педагога и психолога, дозвола за 
рад, обука и положен испит за директора установе и 
најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да испуњава услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања, доказ о испуњености услова из става 1 тач. 
2) овог члана доставља се пре закључења уговора о 
раду-не старији од 6 месеци а доказ из става 1 тач. 3) 
прибавља школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о држављан-
ству Републике Србије(не старије од 6 месеци), био-
графске податке, односно радну биографију; извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију документа о положеном струч-
ном испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области 
образовања (изабрани кандидат за директора школе 
који нема положен испит за директора биће обавезан 
да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност). Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

УНиверзитет У београдУ 
рУдарско-геолошки 
ФакУлтет
11000 Београд, Ђушина 7

ванредни професор за ужу 
научну област историјска 
геологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из науч-
не области којој припада ужа научна област. Остали 
услови утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона 
о високом образовању у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005). Уз пријаву поднети: биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о докторату, списак стручних 
радова и радови. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања.

асистент за ужу научну област 
механика тла и фундирање, 
механика стена и инжењерска 
геологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент доктор-
ских студија или кандидат који има академски назив 
магистра наука из научне области којој припада ужа 
научна област и који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 08,00 и 
који показује смисао за наставни рад. Наведени услови 
утврђени су одговарајућим одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Ста-
тутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у 
Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак 
стручних радова, радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми) доставити на горенаведену адресу. 
Рок за пријављивање је 15 дана.

ош „Живомир савковић“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

домар
УСЛОВИ: III, IV или V степен, машинске или електро 
струке.

руковалац парних котлова
УСЛОВИ: III степен, машинске или електро струке и 
положен испит за руковаоца парних котлова.

ОСТАЛО: Пријава за заснивање радног односа са одго-
варајућом радном документацијом којом се доказује 
испуњеност услова: диплома, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (у оригиналу 
или оверене фотокопије) подносе се на горенаведе-
ну адресу. Лекарско уверење доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Додатне инфор-
мације могу се добити на горенаведени број телефона.

б о р

гимНазија „миле 
арсеНијевић баНдера“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: да поседује одго-
варајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена-
мастер академске студије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године 
или високо образовање стечено на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за наставника основне школе, за педагога или 
психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, педагога или психолога, да поседује обу-
ку и положен испит за директора (програм обуке за 
директора школе и подзаконски акт којим се регули-
ше ова материја нису донети, па ће изабрани кандидат 
бити у обавези да положи ипит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност, тј. од дана 
доношења подзаконског акта), да испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању-
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу-не старије од 6 месеци; потврду да 
има најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања са овереном фотокопијом 
радне књижице (потврда мора да садржи назив пос-
лодавца, делатност којом се бави, радно место на које 
је кандидат био распоређен и време трајања рада из 
области образовања и васпитања)-не старије од 6 
месеци; уверење суда да против њега није покрену-
та истрага, нити је подигнута оптужница (не старије 
од месец дана); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(нови образац-оригинал или оверена фотокопија-не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима 
за рад са децом и ученицима-не старије од 6 месеци; 
краће биографске податке са подацима и прегледом 
кретања у служби или радном односу, са доказима о 
својим стручним и организационим способностима и са 
предлогом програма рада директора школе за будући 
мандатни период. Извод из казнене евиденције приба-
вља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 030/581-408. Пријаве са доказима и одго-
варајућим документима достављају се у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс за директора“, лич-
но или поштом, на адресу школе.
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техНички ФакУлтет У борУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник 
за ужу научну област 
екстрактивна металургија и 
металуршко инжењерство
на одређено време, изборни период 
од 5 година

Универзитетски наставник 
за ужу научну област 
екстрактивна металургија и 
металуршко инжењерство
на одређено време, изборни период 
од 5 година и са непуним радним 
временом

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
техничких наука у области металургије и завршен 
технички факултет. Остали услови утврђени су одред-
бом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 99, 100 и 103 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилника о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова конкурса - биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спре-
ми, за студенте докторских студија - потврда о уписа-
ним докторским студијама, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда надлеж-
ног органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању (казнена евиденција 
МУП-а), документа у оригиналу или у овереном пре-
пису и не старија од шест месеци. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

ош „вУк караЏић“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

домар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, техничка 
струка, без обзира на занимање.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; општа 
здравствена способност; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву доставити: оригинал или овере-
не фотокопије дипломе, уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених.

гимНазија „миле 
арсеНијевић баНдера“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

професор српског језика и 
књижевности
за 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно 
место треба да испуњава услове из члана 8 став 2 и 
став 3 и члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Приликом пријављивања на конкурс поднети следећа 
документа: диплому о одговарајућем образовању и 
уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити разматране.

Ч аЧ а к

техНички ФакУлтет чачак 
УНиверзитет У крагУјевцУ
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

Наставник у звању редовни 
професор за ужу научну област 
логистика и производне 
технологије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука. Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета и 
Статутом Техничког факултета. Уз пријаву приложити: 
биографију, доказ о школској спреми и одговарајуће 
доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у 
смислу члана 62 став 3 Закона о високом образовању и 
члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова, као и саме радове. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

поНиштење огласа 
ош „ратко митровић“
32000 Чачак, Светогорска 44
тел. 032/5563-008

Оглас објављен 07.03.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

ј а г о д и н а

школа за мУзичке талеНте
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел. 035/8472-344

Наставник теоријских музичких 
предмета
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог који користи 
право на неплаћено одсуство, а 
најдуже до 16.02.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музи-
чар-музички педагог, држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому или уверење о стеченом 
образовању, уверење да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 
месеци). Сва документа поднети у оригиналу или као ове-
рене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „стеваН Немања“
35215 Стењевац

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и члану 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), да кандидат испуњава услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити: молбу са 
кратким биографским подацима, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републи-
ке Србије-не старије од 6 месеци, лекарско уверење 
(доставља се пре закључења уговора о раду), уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа по службе-
ној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са оригиналним 
документима или овереним фотокопијама доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

к ра љ е в о

осНовНа школа 
„светозар марковић“
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Наставник италијанског језика
за 33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати у погледу испуњености услова 
о врсти и степену стручне спреме треба да поседују 
стручну спрему прописану Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07 и 1/08), оверена фотокопија дипломе о високом 
образовању.

хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа, оверена фотокопија сведчанства о стеченом 
основном образовању.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу следећу документацију: уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених; лекарско уверење којим кандидат доказује 
да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима-подноси се након доношења 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставити лично или на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата 
биће донета у законском року.

машиНски ФакУлтет 
краљево
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента 
или ванредног професора за 
ужу научну област механика и 
механизми
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука 
из научне области за коју се наставник бира. Поред 
општих услова утврђених законом, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и 
актима Факултета у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, доказ о 
испуњавању услова конкурса у погледу школске спре-
ме, одговарајуће доказе надлежних органа у погле-
ду неосуђиваности у погледу члана 62 став 3 Закона 
о високом образовању и члана 125е став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, списак научних и струч-
них радова, као и саме радове и све остале доказе 
од значаја за избор. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити на адресу: Машински 
факултет Краљево, Доситејева 19, 36000 Краљево, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непо-
тпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

наука и образовање
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гимНазија
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 
11

секретар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник; да је кандидат држављанин РС; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 6 месеци; изабрани кандидат је 
на основу члана 68 став 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања дужан да у року од две годи-
не од дана заснивања радног односа положи стручни 
испит за секретара.

професор руског језика и 
књижевности
за 8 часова (44,44% норме)

професор шпанског језика
за 10 часова (55,56% норме)

професор рачунарства и 
информатике
на српском и мађарском наставном 
језику, за 19 часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању; кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање прописано Правилником Министарства просве-
те; да је држављанин РС; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца.

ОСТАЛО: Кандидати за сва наведена радна места, 
уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној спре-
ми (оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању), оверен препис или фотокопију уверења 
о држављанству РС, лекарско уверење и уверење о 
некажњавању. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

косовск а мит р овиц а

УНиверзитет У приштиНи 
медициНски ФакУлтет
38220 Косовска Митровица, Чика Јовина бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/422-154

асистент за ужу научну област 
Физиологија
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент доктор-
ских студија или кандидат који има академски назив 
магистра наука и који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам и који 
показује смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу 
на клиничким предметима, високошколска установа 
бира у звање асистента лице са завршеном одгова-
рајућом здравственом специјализацијом. Ови услови 
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом 
Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

к ра г У ј е в а ц

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

Наставник у звање доцента 
за ужу уметничку област 
дигитална уметност
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чл. 
64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) 
- (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. 
године (www.filum.кg.аc.rs), Одлуком о изменама и 
допунама Статута бр. 01-535 до 06.03.2012. годи-
не, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 
61/2005), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Унивезите-
та у Крагујевцу, од 04.05.2009. године и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

сарадник у звање уметничког 
сарадника (дипломираног 
музичара-флаутисте) за ужу 
уметничку област дувачки 
инструменти (за предмет: 
прорада оркестарског 
материјала и читање с листа и 
предмет Флаута)
са 30% радног времена, на одређено 
време 5 година

УСЛОВИ: Високо образовање, дипломирани музичар-
флаутиста, са укупном просечном оценом најмање 
08,00, високи уметнички резултати и изразита способ-
ност за уметничку сарадњу и наставни рад.

сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу уметничку 
област камерна музика (студент 
мастер студија хармонике)
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских или специја-
листичких студија хармонике који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом најмање 
08,00 и који је у току студија показао интересовање 
за научни, односно уметнички рад из дисциплине за 
коју конкурише и који познаје један од светских језика.

сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу уметничку 
област музика у медијима
са 50% радног времена, на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских или специја-
листичких студија који је студије првог степена завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 08,00 и 
који је у току студија показао интересовање за научни, 
односно уметнички рад из дисциплине за коју конкури-
ше и који познаје један од светских језика.

сарадник у звање асистента за 
ужу научну област теоријске 
књижевне дисциплине и општа 
књижевност
на одређено време 3 године

сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Француски 
језик на одређено време 3 
године

сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Француска 
књижевност и култура
са 70% радног времена, на одређено 
време 3 године

сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Француски 
језик са 40% радног времена, 
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00 и који показује смисао за наставни рад и 
који познаје један од светских језика.

сарадник у звање лектора за 
ужу научну област Немачки 
језик
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање, просечна 
оцена током студија најмање 08,00 и способност за 
наставни рад.

ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс; биографија и стручна биографија (на 
CD-u и у штампаној форми); оверена копија диплома; 
оверена копија извода из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (оригинал); потврда надлежног 
органа (Полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван; мишљење студената формирано на основу анкете 
(за кандидате који имају педагошко искуство у висо-
кошколској установи); за кандидате који се бирају у 
звање доцента, а немају педагошко искуство у висо-
кошколској установи предвиђено је приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити оверене и 
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве, као и документација кандидата који не 
испуњавају услове конкурса неће се узимати у разма-
трање. Сва документација и оригинални радови доста-
вљају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, 
у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

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

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област статистика 
и информатика, наставни 
предмети: операциона 
истраживања и Финансијска и 
актуарска математика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Научни степен доктора економских наука 
одговарајуће научне области или научни степен докто-
ра природно-математичких наука одговарајуће научне 
области и други општи, педагошки и посебни услови 
порописани Законом, Статутом и другим актима Факул-
тета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о 
испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђе-
них чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и 
чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Пријаву са доказима о испуњености услова тражених 
конкурсом доставити на горенаведену адресу факулте-
та. Рок за пријаву је 15 дана.

прва техНичка школа
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461

помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа; да кандидат испуњава услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат мора да при-
ложи: доказ о одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије и извод из матичне 
књиге рођених. Уверење о здравственом стању подно-
си се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша ПраВа адреса:

наука и образовање
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медициНски ФакУлтет
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Физиологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторс-
ке академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Медицинског факултета у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, фотокопију диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација. Кон-
курсну документацију доставити и у електронској фор-
ми. Рок за пријаву је 15 дана.

ош „јоваН поповић“
34000 Крагујевац, Краља Милана IV  14
тел. 034/304-066

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VI или VII/1 степен стручне спреме, у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да испуњава 
услове прописане чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат мора да 
приложи: оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати поштом, на горе-
наведену адресу школе.

к р У ш е в а ц

осНоваНа школа 
„ЖивадиН апостоловић“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 40
тел. 037/711-464

Наставник информатике и 
рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; доставити оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ош „браНко радичевић“
37223 Разбојна
тел. 037/832-114

професор математике
са 89% радног времена (36 сати 
недељно)

стручни сарадник-библиотекар
на одређено време ради замене 
одсутне запослене-породиљско 
одсуство

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање про-
писано Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: доказ о испуњености услова из тач. 1 и 4 под-
носи се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља уста-
нова. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

л е с к о в а ц

ош „јосиФ костић“
16000 Лесковац, Учитеља Јосифа 18

професор разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат 
испуњава услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству-не старије од шест месеци. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

поНиштење огласа 
ош „Никола скобаљић“
16203 Велико Трњане
тел. 016/242-368

Оглас објављен 21.03.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник математике, са 66,66% радног вре-
мена. У осталом делу оглас је непромењен.

ош „петар тасић“
16000 Лесковац, Влајкова 24

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о наведеном 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење да се не води истра-
га против кандидата, нити да је подигнута оптужница, 
уверење из казнене евиденције да није осуђиван за 
кривична дела против достојанства личности и мора-
ла-прибавља школа. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду.

л о З н и ц а

УстаНова за предшколско 
васпитање и образовање 
„бамби“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

спремачица

УСЛОВИ: Основна школа.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити оригинале или оверене фотокопије доказа о 
стеченом одговарајућем образовању, извода из матич-
не књиге рођених, уверења о држављанству РС-не ста-
рије од 6 месеци; изабрани кандидати пре закључења 
уговора о раду дужни су доставити лекарско уверење 
о одговарајућој здравственој способности. Пријаве се 
подносе поштом или лично на адресу Установе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Некомплетне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „доситеј обрадовић“
Клупци, 15300 Лозница, Ратарска бб
тел. 015/874-664

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 8 ст. 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11); да има одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да испуњава услове за наставника 
основне школе, за педагога и психолога; да поседује 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога 
или психолога; да има савладану обуку и положен 
испит за директора установе; најмање 5 година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену спосбност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање-прибавља 
школа по службеној дужности; држављанство РС. Као 
доказ о испуњавању услова, кандидат уз пријаву под-
носи: оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (дозволу за 
рад); потврда о раду у области образовања; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; уве-
рење суда да против кандидата није покренута истра-
га или подигнута оптужница; остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору 
(биографске податке са прегледом кретања у служби), 
доказе о организаторским и другим квалитетима нео-
пходним за обављање послова директора. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса достављају 
се са назнаком: „Конкурс за директора“, на адресу 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
број телефона: 015/874-664. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.
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Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

наука и образовање
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осНовНа школа 
„стојаН Живковић столе“
18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Наставник српског језика
са 72% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Гредетину

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; про-
фесор српске књижевности и језика; професор српс-
ке књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком; дипломирани филолог српс-
ке књижевности са јужнословенским књижевностима; 
професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке; професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима; професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима; професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику; професор српског језика и књижев-
ности у одељењима за националне мањине; да кан-
дидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ о 
испуњености услова из става 1 тач. 3 овог члана при-
бавља школа). Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис/фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица која могу засно-
вати радни однос без положеног одговарајућег испи-
та); уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос). Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандар-
дизованих метода. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник српског језика
са 94% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу у Доњем 
Љубешу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; про-
фесор српске књижевности и језика; професор српс-
ке књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком; дипломирани филолог српс-
ке књижевности са јужнословенским књижевностима; 
професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке; професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима; професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима; професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику; професор српског језика и књижев-
ности у одељењима за националне мањине; да кан-
дидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ о 
испуњености услова из става 1 тач. 3 овог члана при-
бавља школа). Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис/фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица која могу засно-

вати радни однос без положеног одговарајућег испи-
та); уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос). Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандар-
дизованих метода. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

административно-
књиговодствени радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање рада 
на рачунару; да кандидат испуњава услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ о испуњености услова из става 1 тач. 
3 овог члана прибавља школа). Кандидат уз пријаву 
треба да достави: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос). 
Лекарско уверење се доставља пре закључења угово-
ра о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

техНичка школа 
„прота стеваН 
димитријевић“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник српског језика и 
књижевности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; про-
фесор српске књижевности и језика; професор српс-
ке књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; професор југословенске књижевности 
и српског језика.

Наставник практичне наставе 
електротехничке струке
на одређено време, а најдуже до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер 
енергетски; дипломирани инжењер електронике, смер 
индустријска енергетика; дипломирани инжењер про-
изводног менаџмента; професор електротехнике, смер 
јаке струје; инжењер електротехнике, смер енергет-
ски; виши стручни радник електроструке, смер енер-
гетски; V степен стручне спреме, енергетског смера; 
наставник практичне наставе електроструке; инжењер 
електротехнике за аутоматику.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита или није правоснажном 
пресудом осуђен за кривично дело против достојан-
ства личности и морала. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „десаНка максимовић“
18225 Катун
тел. 018/618-180

помоћни радник
са 60% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу у селу 
Преконози

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа (диплома); држављанство РС (уверење); 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
прибавља установа). Лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Угоститељско-тУристичка 
школа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Наставник права
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 
и 8/2011): дипломирани правник. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: диплому о стеченом високом образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених (вен-
чаних). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
наставника, директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности у року од 8 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. У року од 8 дана од дана добијања резулта-
та провере директор прибавља мишљење органа упра-
вљања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Наставник физике
са 90% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 
и 8/2011): професор физике; дипломирани физичар; 
професор физике-хемије; дипломирани астрофизичар; 
дипломирани физичар за примењену физику и инфор-
матику; дипломирани физичар за примењену физи-
ку; професор физике за средњу школу; дипломирани 
физичар - истраживач; дипломирани физичар за општу 
физику; дипломирани физичар за теоријску и експери-
менталну физику; дипломирани инжењер физике, смер 
индустријска физика; дипломирани физичар - инфор-
матичар; дипломирани физичар - медицинске физике; 
дипломирани професор физике - мастер; дипломира-
ни физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер 
физике - метеорологије; дипломирани физичар - мас-
тер физике - астрономије; дипломирани физичар - мас-
тер медицинске физике; дипломирани професор физи-
ке - хемије мастер; дипломирани професор физике 
- информатике мастер; дипломирани физичар - профе-
сор физике мастер; дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика мастер; дипломирани физи-
чар - примењена и компјутерска физика мастер; дипло-
мирани физичар - примењена физика и информатика 
мастер. Наставу и друге облике образовно - васпитног 
рада из предмета физика може да изводи и професор 
физике и хемије за основну школу; дипломирани про-
фесор физике и хемије за основну школу; дипломирани 

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

наука и образовање
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физико - хемичар; дипломирани инжењер електротех-
нике, смер техничка физика; дипломирани астроном, 
астрофизички смер; дипломирани астроном, смер 
астрофизика. Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
диплому о стеченом високом образовању (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених (венчаних). Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности доста-
вља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору наставника, директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. У року од 8 
дана од дана добијања резултата провере директор 
прибавља мишљење органа управљања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколска УстаНова 
„пчелица“
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-453

стручни сарадник-педагог
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године.

васпитач
31 извршилац

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), на сту-
дијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.

медицинска сестра у групи
11 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - 
васпитач; више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основ-
не струковне студије) на којима је лице оспособљено 
за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

медицинска сестра на тријажи
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа 
педијатријског смера.

спремачица у вртићу
8 извршилаца

сервирка у вртићу
4 извршиоца

сервир у боравку
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

пекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, прехрамбене струке.

кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, угоститељске струке.

кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељске струке.

кувар

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, угоститељске стру-
ке.

домар-ложач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању; курс за руковање централним грејањем.

електричар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електричар, елек-
тротехничар.

ОСТАЛО: лице које се прима у радни однос мора да 
испуњава услове прописане Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, Законом о предшколском 
васпитању и образовању, Законом о раду, Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематизацији рад-
них места у Установи „Пчелица“ Ниш и Правилником о 
приправничком стажу и стручном испиту здравствених 
радника и здравствених сарадника. Лице које се при-
ма у радни однос, за сва наведена радна места, мора 
да испуњава и услове прописане чланом 120 ЗОСОВ; 
испуњеност услова из става 1 тач. 2 наведеног члана 
доказује се лекарским уверењем пре закључења угово-
ра о раду а доказ о испуњености услова из става 1 тач. 
3 овог члана прибавља установа по службеној дуж-
ности, пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених и венчаних. Сва документа морају 
бити оригинали или оверене фотокопије, а уверења и 
изводи не могу бити старији од 6 месеци. Кандидати 
који конкуришу на више радних места подносе поје-
диначне пријаве за свако радно место, са назнаком уз 
коју пријаву је приложена тражена документација. Од 
кандидата за радна места стручни сарадник-педагог, 
васпитач, медицинска сестра у групи и медицинска сес-
тра на тријажи, директор врши ужи избор и упућује их 
на претходну проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима. Проверу врши надлежна 
служба за послове запошљавања, у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Обавешта-
вање кандидата вршиће се телефонским путем. У 
пријавама мора бити тачно наведен назив радног мес-
та за које се конкурише, тачна адреса и контакт теле-
фон. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

н о в и  п а З а р

осНовНа школа 
„десаНка максимовић“
36300 Нови Пазар, Цетињска бб
тел. 020/316-361

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

Наставник српског језика
са 70% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: одговарајућу високу школску спрему према 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи, да су држа-
вљани Републике Србије, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
прилажу: оверен препис дипломе о стручној спреми; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених.

школа за дизајН 
текстила и коЖе
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Наставник физичке културе
са 30% радног времена, оспособљен 
за рад са ученицима са сметњом у 
менталном развоју

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати 
уз пријаву прилажу: доказ о стручној спреми (дипло-
му); доказ о стручној оспособљености кандидата за 
рад са ученицима ометеним у развоју (уверење); извод 
из матичне књиге рођених; радна књижица; уверење 
о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања-прибавља школа. Лекарско уве-
рење кандидат прилаже пре закључивања уговора о 
раду.

ош „алексаНдар 
стојаНовић лесо“
36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/353-411

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2012. 
године, за рад у издвојеном одељењу 
у Постењу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
раднице са трудничког боловања, 
за рад у издвојеном одељењу у 
Шароњама

Наставник српског језика
са 94% радног времена (16 часова 
недељно), за рад у школи Дежева

УСЛОВИ: За сва радна места, потребан је завршен 
факултет одговарајућег смера-VII/1 степен, висока 
стручна спрема на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године или 
мастер академске студије, у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године, прописан Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву кандидати прилажу: дипло-
му о завршеној школи, извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству. Приликом заснивања 
радног односа подноси се лекарско уверење и радна 
књижица.

н о в и  с а д

исправка коНкУрса 
УНиверзитет У Новом садУ 
медициНски ФакУлтет
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Конкурс објављен 21.03.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се у тач. 4: избор 
у звање и заснивање радног односа сарадника 
за избор у звање два асистента за ужу научну 
област Специјална рехабилитација и едукација, 
на одређено време, радно време краће од пуног 
радног времена (15 сати на Факултету), и тре-
ба да стоји: завршен Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију (смер Логопедија и 
смер Особе са тешкоћама у менталном развоју).

наука и образовање
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ош „22. авгУст“
21209 Буковац, Трг жртава геноцида 1
тел. 021/826-020
e-mail: оsbukovac22аvgust@оpen.telekom.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање прописано чл. 8 Закона о основама система и 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11) и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10) и да испуња-
ва услове утврђене у чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стручној 
спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију-
да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима, канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду, уверење 
о некажњавању прибавља школа по службеној дуж-
ности. Пријаве са потребном документацијом достави-
ти у секретаријат школе, лично или поштом на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

стш „милева марић“
21240 Тител, Главна 7 и 9
тел. 021/860-189, 860-450
e-mail: sskola-titel@eunet.rs

Наставник музичке културе
са 15% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђе-
не у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да има одговарајуће образовање-VII/1 
степен стручне спреме, прописан Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
сарадника у настави у стручним школама.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стручној 
спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију-
да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФакУлтет за спорт и 
тУризам
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

Наставник (сва звања) у пољу 
друштвено-хуманистичких 
наука, ужа научна област 
Физичко васпитање и спорт

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор кинезио-
лошких наука. Посебан услов је да кандидат има одго-
варајуће компетенције у педагошком раду из одгова-
рајуће научне области.

Наставник (сва звања) у пољу 
друштвено-хуманистичких 
наука, ужа научна област 
Физичко васпитање и спорт
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор медицин-
ских наука. Посебан услов је да кандидат има одго-
варајуће компетенције у педагошком раду из одгова-
рајуће научне области.

асистент у пољу друштвено-
хуманистичких наука, ужа 
научна област Физичко 
васпитање и спорт

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет и диплома мастера, са просечном оценом 
најмање 08,00 и уписане докторске студије. Посебан 
услов је да кандидат има одговарајуће компетенције у 
педагошком раду из одговарајуће научне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за 
спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: 
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
надлежног државног органа да није осуђиван/а за кри-
вична дела, као ни да се пред надлежним органима 
не води кривични поступак против кандидата, списак 
објављених научних радова и саме радове. Пријаве 
слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за пријављивање је 30 дана. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ФакУлтет за спорт и 
тУризам
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633, 530-231

Наставник (сва звања) у пољу 
друштвено-хуманистичких 
наука, ужа научна област 
Физичко васпитање и спорт

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор кинезио-
лошких наука. Посебан услов је да кандидат има одго-
варајуће компетенције у педагошком раду из одгова-
рајуће научне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за 
спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: 
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
надлежног државног органа да није осуђиван/а за кри-
вична дела, као ни да се пред надлежним органима 
не води кривични поступак против кандидата, списак 
објављених научних радова и саме радове. Пријаве 
слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

ФакУлтет техНичких НаУка
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно 
научну област теоријска 
електромеханика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, техничке стру-
ке, искуство у настави у трајању од 5 година, најмање 
2 године искуства у мерењима и прорачунима електро-
магнетног поља базних станица мобилне телефоније 
и електромагнетских поља индустријских фреквен-
ција, најмање 2 године искуства у коришћењу про-
грамског пакета COMSOL, најмање 2 године искуства у 
коришћењу програмског пакета MATLAB и услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у звање и пријем 
у радни однос (навести прецизан назив уже науч-
не области), докази о испуњености услова конкурса, 
краћа биографија, фотокопије диплома, доказ о држа-
вљанству, списак објављених научних радова, књига 
и саме радове. Комисија ће разматрати само благов-
ремене и потпуне пријаве. Рок за пријављивање је 7 
дана.

допУНа коНкУрса 
УНиверзитет У Новом садУ  
пољопривредНи ФакУлтет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Конкурс објављен 21.03.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: истражи-
вач сарадник из научне области Статистика, 
допуњава се у условима, тако што поред наве-
дених услова треба додати и: завршен природ-
но-математички факултет, смер математика.

висока техНичка школа 
стрУковНих стУдија У 
Новом садУ
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

стручни сарадник за област 
заштите
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати морају да испуне и посебне усло-
ве: завршен факултет физичке хемије-физикохемичар, 
ПМФ-група хемија или физичка хемија или физика; 
магистратура или мастер из одговарајуће области. Уз 
пријаву кандидати подносе доказ о стручној спреми.

УНиверзитет У Новом садУ  
ФакУлтет спорта и 
Физичког васпитања
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188/лок. 124

доцент за ужу научну област 
основне научне дисциплине у 
спорту и физичком васпитању, 
са одговарајућим референцама 
за пливање
на одређено време 60 месеци

УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), 
Статутом и Правилником о организацији и системати-
зацији послова Факултета спорта и физичког васпи-
тања у Новом Саду и Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду. Уз пријаву кандидати достављају: оверену копију 
дипломе доктора наука из одговарајуће научне обла-
сти; биографију са неопходним елементима за писање 
Извештаја; списак стручних радова, као и саме радове.

мУзичка школа 
„исидор бајић“
21000 Нови Сад, Његошева 9
тел. 021/529-078
е-mail: isabajic@sbb.rs

стручни сарадник-педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
педагог, професор педагогије, дипломирани школски 
психолог-педагог. Кандидати су дужни да поред опш-
тих услова за заснивање радног односа предвиђених 
у чл. 24-29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 
и 69/05), испуњавају и посебне услове утврђене Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 8/03, 5/05...до 
5/11), као и посебне услове утврђене чл. 120 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Уз пријаву на конкурс, 
кандидати су дужни да приложе следећа документа: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну копију); уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену копију); оверену фотокопију дипломе; кратку 
биографију. Пријаве слати на наведену адресу или 
донети лично у секретаријат школе.

наука и образовање
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гимНазија „исидора 
секУлић“
21000 Нови Сад, Владике Платона 2
тел. 021/457-132

професор географије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; VII/1 степен стручне спреме, у складу са 
чланом 2 тачка 19 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91...8/2011). Уз пријаву приложити: уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми. Пријаве слати на адресу гимна-
зије, са назнаком: „За конкурс-професор географије“. 
Рок за пријављивење је 15 дана.

ош „шамУ михаљ“
21220 Бечеј, Трг братства и јединства 2

радник на одржавању
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице под условима прописаним 
чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву приложити: оригинал или фото-
копију уверења о држављанству, оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о некажњавању прибавља школа по службе-
ној дужности, лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом.

Напомена: предвиђен је пробни рад. Пријаве слати 
поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

п а н Ч е в о

ош „исидора секУлић“
26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник српског језика и 
књижевности
са 72% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, одговарајуће образовање - одгова-
рајућа врста и степен стручне спреме предвиђена чл. 8 
ст. 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и 
Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да има 
одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10), а почев од 10.09.2005. године; високо 
образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 

које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије. Као доказ о испуњености услова кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Код кандидата који уђу у ужи избор вршиће се 
претходна провера психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима код надлежне службе за запо-
шљавање. Изабрани кандидат дужан је да пре ступања 
на рад достави лекарско уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. Доказ 
о испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тачка 3 и ст. 2 
истог члана Закона о основама система образовања и 
васпитања (потврда о некажњавању) прибавиће шко-
ла. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ош „исидора секУлић“
26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

спремачица-помоћни радник
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене Правилником о систематизацији радних места 
у ОШ „Исидора Секулић“ Панчево: I степен стручности, 
основна школа; да испуњава услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Као доказ о испуњености услова, кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Изабрани кандидат дужан је да пре ступања 
на рад достави лекарско уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. Доказ о 
испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тач. 3 и ст. 2 истог 
члана Закона о основама система образовања и вас-
питања (потврда о некажњавању) прибавиће школа. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ош „дУшаН јерковић“
26320 Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36
тел. 013/651-227

Наставник математике
са пробним радом од 4 месеца

Наставник математике
са 12 часова наставе недељно (67% 
радног времена), са пробним радом 
од 4 месеца

УСЛОВИ: Професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар-информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику еконо-
мије, професор информатике-математике, дипломирани 
математичар-астроном, дипломирани математичар-при-
мењена математика, дипломирани информатичар.

Наставник физике
са 12 часова наставе недељно (60% 
радног времена), на одређено време 
до повратка запосленог са дужности 
директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Професор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломирани педагог за 
физику и хемију, професор физике и основа технике, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, 
професор физике и математике, дипломирани астро-
физичар, дипломирани физичар за примењену физику 
и информатику, професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за примењену физи-
ку, професор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани професор физике 

и хемије за основну школу, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, дипломи-
рани физичар за општу физику, дипломирани физичар 
за теоретску и експерименталну физику, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани астроном, смер астрофизика.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове утврђе-
не чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). 
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о врсти и сте-
пену школске спреме (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци)-оригинал 
или оверена фотокопија; уверење о положеном струч-
ном испиту (лиценци-ако поседује), извод из матичне 
књиге рођених на трајном новом обрасцу, фотокопију 
радне књижице. Лекарско уверење о поседовању 
физичке, психичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци-тражиће 
се накнадно за изабраног кандидата, а пре закључења 
уговора о раду). Доказ да није осуђиван за горенаве-
дена кривична дела-прибавља установа. У поступку 
одлучивања о избору наставника, директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Пријаву са потребним 
прилозима којима се доказује да испуњава услове кон-
курса, кандидат треба да достави у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на горе-
наведену адресу, препорученом пошиљком или лично. 
Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити 
у школи и на број телефона: 013/651-227. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

пољопривредНа школа 
„јосиФ паНчић“
26000 Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/2190-022, 2190-023

спремачица
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: завршено основно образовање, да канди-
дат испуњава услове из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказ о испуње-
ности услова из става 1 тач. 2) овог члана доставља 
се пре закључења уговора о раду а доказ из става 1 
тач. 3) прибавља установа за кандидата. Уз својеруч-
но потписану пријаву на конкурс са назнаком за које 
радно место се подноси пријава потребно је прило-
жити: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе, доказ 
да се не води кривични поступак (уверење суда). У 
поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор 
ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на прет-
ходну проверу психофизичких способности, коју ће 
вршити надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, у складу са чл. 130 ст. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Потписане пријаве на конкурс слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

п о ж а р е в а ц

ош „доситеј обрадовић“
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10
тел. 012/223-371

помоћни радник
УСЛОВИ: Завршена основна школа. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси и доказе о испуњености услова 
из чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да има одговарајуће образовање 
и да има држављанство Републике Србије. Доказ 
о испуњености услова да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, а доказ да није осуђиван за кривична дела наве-
дена у чл. 120 ст. 1 тач. 3-прибавља установа. Докази 
о испуњености услова се подносе у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у обзир.
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медициНска школа
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

Наставник математике
на одређено време до повратка са 
функције директора школе

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар-професор математике, 
дипломирани математичар-теоријска математика, дип-
ломирани математичар-примењена математика, дипл. 
инжењер математике (са изборним предметом основи 
геометрије), дипломирани информатичар, професор 
хемије-математике, професор географије-математике, 
професор физике-математике, професор биологије-
математике, дипломирани професор математике-мастер, 
дипломирани математичар-мастер, професор математи-
ке-теоријско усмерење, професор математике-теоријски 
смер, професор информатике-математике, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дип-
ломирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар-информатичар, дипломирани 
математичар-математика финансија, дипломирани мате-
матичар-астроном, дипломирани математичар за мате-
матику економије, професор математике и рачунарства.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011). Уз пријаву на конкурс приложити сле-
дећу документацију (оригинал или оверене фотокопије): 
диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Доказ о испуњености услова из чл. 120 
став 1 тач. 1 и 4 и става 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања подносе се уз пријаву на кон-
курс, доказ из члана 120 став 1 тачка 2 пре закључења 
уговора о раду, а из става 1 тачка 3 истог члана приба-
вља установа. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања, на адресу школе.

п р и ј е п о љ е

поНиштење коНкУрса 
ош „свети сава“
Баре, тел. 020/484-009

Конкурс објављен 14.03.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
професор руског језика. У осталом делу конкурс 
је непромењен.

техНичка школа
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26
тел. 033/62-198

Наставник енглеског језика
за 18 часова, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, а 
по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/2008 и 5/2011); 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; 3. да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора од нај-
мање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 
подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тач. 2 пре 
закључења уговора о раду, а доказ из тач. 3 прибавља 
установа.

п р о к У п љ е

предшколска УстаНова 
„НевеН“
18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

васпитач у предшколској 
установи
11 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Уз пријаву дос-
тавити: биографију; оверену фотокопију дипломе; 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење; 
уверење о држављанству; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом; најмање 12 месеци 
радног искуства у раду са децом; положен стручни 
испит-лиценца. Пријаве у року од 8 дана од дана обја-
вљивања доставити на адресу Установе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

с м е д е р е в о

осНовНа школа 
„академик радомир лУкић“
11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/802-233

Наставник математике
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради неге 
детета, а најдаље до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
групе предмета; услови у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, да кандидат 
испуњава услове утврђене у члану 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
оглас приложити: уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверену фотокопију), диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оверену фотокопију) и 
радну биографију. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

поНиштење огласа 
ош „радомир лазић“
11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Оглас објављен 28.03.2012. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: професор срп-
ског језика, поништава се у целости.

ош „доситеј обрадовић“
11329 Враново, М. Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Наставник географије
на одређено време, са 26 сати 
недељно

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће 
образовање за наставника основне школе у складу 
са чланом 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, као и да испуњавају остале услове за пријем у 
радни однос из чл. 120 став 1 истог закона. Кандида-
ти подлежу провери психофизичких способности коју 

врши организација за запошљавање у Смедереву. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да приложе: уверење о држављан-
ству РС (оргинал или оверену копију-не старије од 6 
месеци), диплому о стеченом образовању (оргинал или 
оверену копију-не старије од 6 месеци). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

гимНазија велика плаНа
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог, за 11 часова 
недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће гру-
пе предмета, односно високо образовање предвиђено 
чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван (члан 120 став 1 наведеног Закона); да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву са краћом 
биографијом доставити: оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

осНовНа школа 
„херој света младеНовић“
11315 Сараорци, Маршала Тита 95
тел. 026/781-082

педагог
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да имају одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи и 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Неблаговремене и непотуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: уверење о држављан-
ству Републике Србије-не старије од 6 месеци; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа.

с о м б о р

ош „петар кочић“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

шеф рачуноводства
за 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста-мастер, високо 
образовање на студијама другог степена у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10.09.2005. године; дипломирани еко-
номиста који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; радно искуство у струци у трајању од најмање 
2 године; положен стручни испит за самосталног рачу-
новођу; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад на описаним пословима; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривично дело из групе 
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кривичних дела против против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уз пријаву кандидат доставља оригинал или оверене 
фотокопије: дипломе о одговарајућем образовању; 
сертификата о положеном испиту за самосталног рачу-
новођу; потврде о радном искуству; уверења о држа-
вљанству; извода из матичне књиге рођених. Уверење 
о некажњавању прибавља установа. Изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду подноси лекарско 
уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

сремск а митровица

дом УчеНика средњих школа
22000 Сремска Митровица, Планинска 1
тел. 022/631-722

васпитач
УСЛОВИ: За васпитача може бити изабрано лице које је 
стекло високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке струковне студије или специјалистичке академске 
студије) или лице које је стекло високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не; да испуњава услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз прија-
ву кандидат подноси: доказ о стеченој стручној спреми 
(оверена копија); уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; доказ да кандидат није суд-
ски осуђиван и да се не води истрага против њега-при-
бавља установа; биографију. Изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ 
о здравственој способности. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се достављају на адресу Дома ученика.

ош „вУк караЏић“
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3, ПАК 328490
тел/факс: 022/737-224, 737-254
е-mail: оsvukkaradzic@ptt.rs

спремачица
(обавља уједно послове и сервирке 
у школској кухињи), за рад у 
издвојеном одељењу матичне школе 
у Батровцима

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми - завршеној оновној школи; 
лекарско уверење (доставља се накнадно након доно-
шења одлуке о избору кандидата, а пре закључивања 
уговора о раду); уверење о некажњавању (из суда); 
уверење из казнене евиденције (из МУП-а), прибавља 
школа службено; уверење о држављанству Републике 
Србије - извод из матичне књиге држављана РС; извод 
из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се подносе лично или поштом, 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
или директора школе, сваког радног дана и на бројеве 
телефона: 022/737-224 и 022/737-254.

осНовНа школа 
„херој јаНко чмелик“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2
тел/факс: 022/310-631

Наставник српског језика
за 2 часа недељно (10% педагошке 
норме)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник-Просветни гласник РС“, бр. 6/96 
до 3/2010); да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца и за кривична дела предвиђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11)-ову потврду школа прибавља по службеној дуж-
ности. Поред ових услова, кандидат мора да испуњава 
и следећи услов: знање словачког књижевног језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да приложи: оверен препис дипломе о завршеном 
факултету за наведено радно место, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
да није под истрагом за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у школи и доказ о знању словачког 
књижевног језика (положен испит из словачког језика 
са методиком на одговарајућем факултету). Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са потребном потпуном документа-
цијом доставити на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

гимНазија 
„браНко радичевић“
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел/факс: 022/310-271

професор историје
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор исто-
рије; дипломирани историчар.

ОСТАЛО: уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о некажњавању и ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. Уверење о здравственом стању дужан је да 
донесе кандидат који на конкурсу буде изабран. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Све пријаве са приложеном докумен-
тацијом предати у секретаријат школе, у времену од 
09,00 до 12,00 часова или послати поштом на адресу 
школе.

осНовНа школа 
„др ЂорЂе Натошевић“
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

школски педагог
за 50% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
смера према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник-Просветни гласник Републи-
ке Србије“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 
и 3/2010), професор педагогије, дипломирани педагог-
општи смер или смер школске педагогије, дипломира-
ни школски педагог-психолог и дипломирани педагог, 
као и услови прописани чл. 8 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом и 
услова у погледу одговарајуће стручне спреме, канди-
дат треба да испуњава услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс приложити следеће доказе о 
испуњености услова: доказ о стеченој стручној спреми-

оригинал или оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рену фотокопију. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Наведена докумен-
тација се може доставити у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријаве са документацијом слати на адре-
су школе или предати лично у секретаријат школе, у 
року од 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

осНовНа школа 
„слободаН бајић паја“
22322 Нови Карловци, Главна 31
тел. 022/584-014

школски педагог
за 50% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
смера према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник-Просветни гласник Републи-
ке Србије“, бр. 6/96, 3/99, 70/2002, 4/2003, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 
и 3/2010), професор педагогије, дипломирани педагог-
општи смер или смер школске педагогије, дипломира-
ни школски педагог-психолог и дипломирани педагог, 
као и услови прописани чл. 8 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом и 
услова у погледу одговарајуће стручне спреме, канди-
дат треба да испуњава и услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс приложити следеће доказе о 
испуњености услова: доказ о стеченој стручној спреми-
оригинал или оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рену фотокопију. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Наведена докумен-
тација се може доставити у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријаве са документацијом слати на адре-
су школе или предати лично у секретаријат школе, у 
року од 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.
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ош „доЖа ЂерЂ“
24312 Гунарош, Маршала Тита 29
тел. 024/726-006

стручни сарадник-школски 
психолог
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, са 50% 
радног времена, за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор пси-
хологије, дипломирани психолог-општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школски психолог-
педагог, дипломирани школско-клинички психолог, 
дипломирани психолог.

ОСТАЛО: Поред одговарајуће стручне спреме пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, за пријем 
у радни однос кандидат треба да испуњава и услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да поседује знање мађар-
ског језика. Уз пријаву доставити: уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
или диплому о стеченом образовању, доказ о знању 
мађарског језика-све у оригиналу или у овереној фото-
копији. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
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изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање-школа ће прибавити по службеној 
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „хУњади јаНош“
24220 Чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

професор српског језика и 
књижевности
са 94% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
да има одговарајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 и 9/09). 
Уз пријаву на конкурс приложити: биографију, оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о држављанству. 
Избор се врши након извршене провере психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат подноси пре закључивања угово-
ра о раду, доказ о неосуђиваности кандидата за горе-
наведена кривична дела прибавља школа. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова за заснивање радног 
односа на наведеним радним местима, са биографијом, 
доставити на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

У ж и ц е

средња школа 
„свети ахилије“
Ариље, Војводе Мишића 40
тел. 031/891-338

дипломирани наставник физике
на одређено време (постоји 
могућност запослења на неодређено 
време)

Опис посла: предаје општу и техничку физику.

УСЛОВИ: дипломирани наставник физике - VII степен 
или дипл. наставник физичке хемије - VII степен, рад-
но искуство је небитно. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати треба да се 
на горенаведени број телефона обрате особи за кон-
такт: Ангелини Јовићевић.

ош „емилија остојић“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

професор физике
са 60% радног времена

професор хемије
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана-до истека првог 
изборног мандата директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова 
испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Поред 
пријаве на конкурс, кандидат треба да достави и ове-
рене фотокопије докумената којима доказује испуње-
ност услова конкурса. Пријаве се достављају на адре-
су школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

в а љ е в о

ош „сава керковић“
14240 Љиг, Светог Саве 22а
тел. 014/3445-172, 3445-238

професор физике
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физи-
ке. Уз пријаву доставити: доказ о завршеном факулте-
ту, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Фотокопије докумената морају бити оверене, 
а наведена уверења да нису старија од шест месеци.

поНиштење дела огласа 
ош „димитрије тУцовић“
14226 Јабучје
тел. 014/74-014

Оглас објављен 08.02.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
стручни сарадник-библиотекар, на одређено 
време до 31.08.2012. године. У осталом делу 
оглас је непромењен.

в ра њ е

поНиштење огласа 
ош „георги димитров“
17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб
тел. 017/877-091

Оглас објављен 07.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радна места: 
професор-наставник музичке културе, за рад 
у матичној школи у Босилеграду и издвојеном 
осморазредном одељењу Бистар, и професор-
наставник музичке културе, са 75% радног 
времена, за рад у издвојеним осморазредним 
одељењима у Доњој Љубати, Горњој Љубати и 
Горњој Лисини.

ош „зеНељ хајдиНи“
Рајинце, 17523 Прешево
тел. 062/311-470

професор српског језика
са 18 часова недељно

професор српског језика
са 15 часова недељно (83% норме)

професор математике
са 14 часова недељно (77% норме)

професор музичке културе
са 14 часова недељно (70% норме)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове: да није 
осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у 
просвети, да је држављанин Републике Србије, дипло-
му о завршеној одређеној школи, доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат уз пријаву треба да достави и препис дипломе о 
завршеној одређеној школи; уверење да није осуђи-
ван, нити се води истрага за кривично дело и уверење 
о здравственом стању. Рок за подношење пријаве је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуна документација неће се узети у обзир, 
односно у разматрање. Настава се изводи на албан-
ском језику. Пријаву слати на адресу школе.

мУзичка школа 
„стеваН мокрањац“
17500 Врање, Боре Станковића 10
тел. 017/421-928

Наставник виолине
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

Наставник трубе
са 30% радног времена

Наставник гитаре
са 30% радног времена

Наставник клавира
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

Наставник клавира
са 30% радног времена

Наставник хармонике
са 50% радног времена

Наставник соло певања
са 30% радног времена

Наставник солфеђа

Наставник солфеђа
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати 
који поред општих услова прописаних Законом о раду 
испуњавају и посебне услове утврђене чланом 8 и 
чланом 120 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник-Просветни гла-
сник РС“, бр. 7/2005). Кандидати су дужни да уз прија-
ву (са основним подацима о себи) на конкурс доставе: 
биографске податке (осим лица која први пут засни-
вају радни однос), оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о дипломирању (не ста-
рије од 6 месеци од дана подношења пријаве); ориги-
нал судско уверење о некажњавању (не старије од 6 
месеци од подношења пријаве), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (издато после 
01.03.2010. године), оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци од дана подношења пријаве), оверену копију 
радне књижице (уколико имају предходно радно 
искуство или су у радном односу), оверену копију лич-
не карте, оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту-лиценци (уколико је поседују). У поступку 
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одлучивања о избору наставника, директор школе 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности. Претходну про-
веру психофизичких способности кандидата који испу-
не услове конкурса извршиће Национална служба за 
запошљавање у Врању, применом стандардизованих 
поступака, према терминима које она одреди. Лекар-
ско уверење да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавиће изабрани кандидат, а пре закључења уговора 
о раду. Уверење из казнене евиденције МУП-а Србије 
школа ће прибавити по службеној дужности, по засни-
вању радног односа. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом о испуњености услова, доставити лич-
но или поштом, на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ош „светозар марковић“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

Наставник руског језика
са 22,22% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2012. 
године

Наставник хемије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови прописани законом, као и 
услови одређени чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 1. одговарајуће образовање 
утврђено чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примања и давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правим, без 
обзира на изречену сакцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: доказ о испуњености услова из тач. 1 и 4 под-
носи се уз пријаву на конкурс (оригинал или оверена 
копија). Доказ из тач. 2 пре закључења уговора о раду, 
а из тач. 3 доказ прибавља школа. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова 
огласа слати на адресу школе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближе инфор-
мације о огласу могу се добити на бројеве телефона: 
017/404-220, 411-623.

ош „дитУриа“
Црнотинце, 17523 Прешево
тел. 064/8930-610

Наставник француског језика

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, да канди-
дат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправ-
нике и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита), доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, обра-
зовно-васпитни рад се остварује на албанском језику. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року 
од 8 дана од дана добијања мишљења органа упра-
вљања. Пријаве слати на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 064/8930-610. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

в р ш а ц

ош „мара јаНковић“
26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел. 013/859-036
e-mail: araskovb@ptt.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време док траје први 
изборни период директора

УСЛОВИ: Професор разредне наставе, наставник раз-
редне наставе; поред општих услова предвиђених 

законом, кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о 
стручној спреми (оверену фотокопију дипломе), извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду - члан 120 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09). Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља установа - члан 120 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09). Непотпуне и неблаговре-
мено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 013/859-036.

З р е њ а н и н

ош „4. октобар“
23219 Војвода Степа, ЈНА бр. 2
тел/факс: 023/818-082
e-mail: оsоvs@gimelnet.rs

спремачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: лице са стеченим I степеном стручне спреме 
(основно образовање), да испуњава услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Конкурсна документација за наведена рад-
на места: пријава, радна и животна биографија, све-
дочанство о стеченом основном образовању, уверење 
о држављанству, доказ о испуњености услова из ста-
ва 1 тач. 2) члан 120 ЗОСОВ доставља се пре закљу-
чења уговора о раду а доказ из става 1 тач. 3) овог 
члана школа ће тражити по службеној дужности од 
надлежне полицијске управе, и извод из матичне књи-
ге рођених. На коверти са документацијом потребно је 
ставити назнаку: „За конкурс“. Документација која се 
подноси мора бити у овереним фотокопијама и иста се 
не враћа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Контакт особа за информације је 
директор школе, на број тел. 023/818-082.

Модеран 
јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор на 
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наука и образовање



57  04.04.2012.  |  Број 459  |   

Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Шта је све од документације потребно за пријављивање на евиденцију неШта је све од документације потребно за пријављивање на евиденцију не-
запослених Националне службе за запошљавање? Такође, занима ме да ли, запослених Националне службе за запошљавање? Такође, занима ме да ли, 
уколико желим да свој приправнички стаж одрадим у Београду (завршила уколико желим да свој приправнички стаж одрадим у Београду (завршила 
сам дефектолошки факултет) треба да се пријавим на евиденцију у Београсам дефектолошки факултет) треба да се пријавим на евиденцију у Београ-
ду, а не у Руми-где ми је адреса у личној карти? Такође, интересује ме да ду, а не у Руми-где ми је адреса у личној карти? Такође, интересује ме да 
ли послодавца код кога ћемо обављати приправнички стаж налазимо сами ли послодавца код кога ћемо обављати приправнички стаж налазимо сами 
или на га проналази Национална служба за запошљавање?или на га проналази Национална служба за запошљавање?
Да бисте били евидентирани као незапослено лице и остварили своја права по основу неДа бисте били евидентирани као незапослено лице и остварили своја права по основу не-
запослености, потребно је да се пријавите надлежној организационој јединици Националне запослености, потребно је да се пријавите надлежној организационој јединици Националне 
службе за запошљавање и поднесете одговарајућу документацију:

- личну карту
- радну књижицу
- доказ о стручној спреми или оспособљености (сведочанство, диплома или уверење - оридоказ о стручној спреми или оспособљености (сведочанство, диплома или уверење - ори-

гинал докумената на увид).
Лично се пријављујете Националној служби према месту пребивалишта или према месту Лично се пријављујете Националној служби према месту пребивалишта или према месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште. рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште. 
Што се тиче другог дела питања овим путем Вас обавештавамо да приправнички стаж можеШто се тиче другог дела питања овим путем Вас обавештавамо да приправнички стаж може-
те регулисати на подручју целе Републике Србије без обзира на место пребивалишта, односно те регулисати на подручју целе Републике Србије без обзира на место пребивалишта, односно 
филијалу Националне службе где сте као незапослено лице евидентирани.филијалу Националне службе где сте као незапослено лице евидентирани.
Након извршене пријаве на евиденцију код Националне службе, саветник за запошљавања Након извршене пријаве на евиденцију код Националне службе, саветник за запошљавања 
ће Вас у складу са распосложивим информацијама обавештавати о захтевима послодавца за ће Вас у складу са распосложивим информацијама обавештавати о захтевима послодавца за 
ангажовањем приправника Вашег образовног профла. ангажовањем приправника Вашег образовног профла. 
Такође, уколико самостално обезбедите послодавца код кога бисте регулисали приправнички Такође, уколико самостално обезбедите послодавца код кога бисте регулисали приправнички 
стаж, исти се може у скалду са пропозицијама Јавног позива за реализацију програма стручстаж, исти се може у скалду са пропозицијама Јавног позива за реализацију програма струч-
не праксе обратити Националној служби у циљу финансирања Вашег приправничког стажа.не праксе обратити Националној служби у циљу финансирања Вашег приправничког стажа.
Да подсетимо, програм стручне праксе за који желите да се пријавите намењен је незапослеДа подсетимо, програм стручне праксе за који желите да се пријавите намењен је незапосле-
ним лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену ним лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену 
врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена поврсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена по-
требног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан требног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан 
рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или општим рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или општим 
актом послодавца, без заснивања радног односа.актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са 
актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високимобразовањем.до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високимобразовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничЛице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправнич-
ког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова ког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова 
за полагање приправничког, односно стручног испита.за полагање приправничког, односно стручног испита.
Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање ангажованим лицима Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање ангажованим лицима 
исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем.

Такође, НСЗ врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне 
болести, у складу са законом и  сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у 
висини једномесечне новчане помоћи.

Тренутно се налазим на евиденцији незапослених Националне службе за запошља-
вање. Примам новчану накнаду у трајању од годину дана. Када тај период буде исвање. Примам новчану накнаду у трајању од годину дана. Када тај период буде ис-
текао имаћу још 20 месеци до испуњења једног од услова за одлазак у пензију. Да ли текао имаћу још 20 месеци до испуњења једног од услова за одлазак у пензију. Да ли 
ја аутоматски остварујем право на новчану накнаду до одласка у пензију и која је ја аутоматски остварујем право на новчану накнаду до одласка у пензију и која је 
процедура за оставривање тог права?процедура за оставривање тог права?
Дужина исплатног периода новчане накнаде утврђена је законом о запошљавању и осигуДужина исплатног периода новчане накнаде утврђена је законом о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености и зависи од дужине стажа осигурања за случај незапослерању за случај незапослености и зависи од дужине стажа осигурања за случај незапосле-
ности. Лице коме је признато право на новчану накнаду и исто у целости искористи, може поности. Лице коме је признато право на новчану накнаду и исто у целости искористи, може по-
ново остварити ово право само ако поново испуни законом предвиђене услове за остваривање ново остварити ово право само ако поново испуни законом предвиђене услове за остваривање 
права на новчану накнаду. Исти се односе на новостечени стаж осигурања, разлог престанка права на новчану накнаду. Исти се односе на новостечени стаж осигурања, разлог престанка 
радног односа, односно осигурања и рокове за подношење захтева. Не постоји законски основ радног односа, односно осигурања и рокове за подношење захтева. Не постоји законски основ 
да се лицу које у току трајања права на новчану накнаду, а на основу укупног стажа осигуда се лицу које у току трајања права на новчану накнаду, а на основу укупног стажа осигу-
рања који се признаје по прописима о пензијском и инвалидском осигурању испуни услов да рања који се признаје по прописима о пензијском и инвалидском осигурању испуни услов да 
му до испуњавања првог услова за пензију недостаје до две године, настави исплата новчане му до испуњавања првог услова за пензију недостаје до две године, настави исплата новчане 
накнаде.

кАкО ЗАПОЧЕТИ И 
ЗАВРШИТИ кАРИЈЕРУ
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На прошлонедељном Сајму запошљавања 22 посло-
давца из Свилајнца и Деспотовца понудило је више од 
120 слободних радних места. Шансу да дођу до посла 
имали су грађани различитих занимања и степена об-
разовања.

„Сајам запошљавања је добра прилика да послодавцима на 
лицу места представим своје квалитете и покажем шта умем 
и знам. По први пут тражим посао у струци, а понуда на овом 
Сајму је велика, па се надам добром резултату“, каже Стефан Ми-
лошевић, двадесетогодишњи машински техничар из Свилајнца 
који жели да посао нађе баш у свом граду. Посла је на овом Сајму 
било и за његово, као и за занимања из металске и електро стру-
ке, а тражени су и столари, пекари, продавци, кувари, конобари, 
паркетари, менаџери, комерцијалисти и други. Своју нову при-
лику је тражила и Милена, која је на прошлом Сајму успела да 
пронађе посао у својој текстиној струци. „Дошла сам на Сајам по-
вучена позитивним искуством. Нажалост, моја фирма је кратко 
пословала у Свилајнцу, иако су нудили добре услове и запослили 
велики број махом жена“, прича Милена, која је свесна да ового-
дишњи Сајам не нуди послове у њеној струци, па ће потражити 
ангажман у другом занимању. 

„Сајмови запошљавања су јако важна мера активне поли-
тике запошљавања, јер убрзавају процесе избора и запошља-
вања нових радника. У периоду високе незапослености слободна 
радна места морамо брзо да попуњавамо. Доста лепих вести са 
тржишта рада у вашем крају стиже у протекле две године. У ин-
дустријској зони је све је више страних и домаћих компанија и 
малих предузећа која отварају нова радна места. Нека од њих 
су и данас са нама и запошљавају нове раднике. Национална 
служба ће наставити да повезује послодавце и незапослене и на 
тај начин омогућити да у што краћем временском периоду буде 
запослен значајан број људи“, рекао је Дејан Јовановић, директор 
Националне службе за запошљавање, отворивши четврти Сајам 
запошљавања који је у Свилајнцу организовала Филијала Нацио-
налне службе у Јагодини.

Свилајнац је мали град у срцу Србије са повољном гео-стра-
тешком позицијијом. Вековима су трговина и пољопривреда 
главне делатности овог краја, па и данас. Свилајнац је национал-
ни центар за организацију производње органске хране у области 
сточарства. На другој страни, све успешније привлачи инвести-
торе, а то је једини начин да се у Србији смањи незапосленост 
и ојача привреда. У Свилајнцу, осим Панасоника, улажу и друге 
озбиљне компаније, као што су аустријски POОR и немачки Reum.

„Створили смо повољну пословну климу и велики труд уло-
жили на привлачење инвестиција и отварање нових радних мес-
та. На тај начин настојимо да се боримо против једног од највећих 
проблема наше општине – велике незапослености. Један од видо-
ва те борбе је управо и данашања манифестација. И компаније 

окренуте будућности и незапослени препознају сајмове запо-
шљавања као место стварања нових прилика за развој и успешну 
каријеру“, рекла је председница општине Горица Димчић-Тасић 
и пожелела својим суграђанима успех у тражењу посла. 

Сајмови запошљавања отварају могућност компанијама да 
се квалитетно представе потенцијалним кандидатима. На овим 
манифестацијама редовно учествују послодавци који ангажују 
већи број радника, јер им је процес избора знатно олакшан при-
суством великог броја кандидата различитих струка и занимања, 
уз подршку сарадника НСЗ.

„Други пут учествијемо на Сајму запошљавања и данас тра-
жимо петнаест радника у производњи, магационера, виљушкара 
и техничара за одржавање. Очекујемо да ћемо наћи квалитетне 
раднике с обзиром да смо прошле године имали веома позитив-
но искуство. Запослили смо 28 радника и веома смо задовољни 
избором“, рекла је Гордана Зарић, директор развоја у компанији 
Koeleman Foods Products.

Поред овог предузећа прилике за запошљавање су, између 
осталих, понудили и Panasonic Lighting Devices Serbia, Track-
Experts које ће као огранак аустриског POОR-а ускоро почети да 
послује у Свилајнцу, Џони ком, Неша комерц, Божиловић луксор 
и Евро турс.

сајамови запошљавања у западној србији
На Сајму запошљавања који је одржан у Ивањици учество-

вало је 25 послодаваца са подручја ове општине, који су прија-
вили потребе за 67 незапослених лица, међу којима су и радна 
места за особе са инвалидитетом.

Незапослени са евиденције Филијале Националне службе 
за запошљавање Чачак, показали су велико интересовање за ову 
манифестацију, па је више од 350 посетилаца сајма искористило 
могућност да на једном месту обави разговоре са више посло-
даваца. Најпосећенији штандови су били ДОО Тис, ДОО Матис, 
ЈП Комунално о ДОО Грађа превоз, а највеће интересовање по-
сетиоци Сајма су показали за послове у дрвопрерађивачким и 
комуналним делатностима и шиваче.

Сајам запошљавања реализован је и у Чачку. Учествовало 34 
послодаваца са подручја града Чачка и општине Лучани који су 
понудили око 180 слободних радних места за различите образов-
не профиле и степене стручне спреме. Тражени су: дипломирани 
инжењери машинства, дипломирани инжењери хемијске техно-
логије, економисти, правници, инжењери металургије, ливци-ка-
лупери машински техничари, нк радници и др.

На првом сајму запошљавања који је организовала Бајина 
Башта учествовало је око 20 послодаваца који су исказали потре-
бу за запошљавањем више од 200 радника. Нека од тражених 
занимања су из угоститељске и туристичке струке, машинске 

Пролећни сајмови запошљавања

ПРОИЗВОдНА 
ЗАНИМАЊА 
НАЈТРАЖЕНИЈА
Сезона пролећних сајмова запошљавања у пуном 
је јеку и протеклу су недељу обележиле сајамске 
манифестације широм Србије. Грађани су на тај 
начин добили јединствену прилику да дођу до 
одговарајућег посла
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и металске струке, текстилне, пољопривредне, економске, ад-
министративне, комерцијалне и трговинске струке, грађевинске 
струке, а тражен је и значајан број саветника и агената продаје 
осигурања и других услуга.

Прилика за грађане јужне и  
источне србије

Национална служба за запошљавање је крајем марта одр-
жала Сајам запошљавања у ресторану „Трофеј“ у Прокупљу. 
Топличани су имали могућност да потраже посао и да добију 
информације о понудама на тржишту рада. На Сајму је учество-
вало 26 послодавца и они су понудили око 95 слободних радних 
места за лица различитих квалификација, занимања и степена 
образовања. Поред младих са тек завршеном школом, Сајам су 

посетили и старији са дужим радним искуством који су остали 
без посла приликом приватизација предузећа. Послодавци су 
тражили раднике у производњи, вариоце, браваре, медицинске 
сестре, геронтодомаћице, машинске инжењере, дипломиране 
економисте. – Највише заинтересованих било је за запошљавање 
у Леонију, немачкој компанији чија производна фабрика већ две 
године послује у Прокупљу и запошљава највећи број лица али 
су интересовања лица која траже запослење била и за друге по-
слодавце.

На сајму у Зајечару се представило 25 послодаваца који су 
понудили послове за следећа занимања: продавац, козметичар, 
грађевински техничар, виши грађевински техничар, пољопри-
вредни техничар, шумарски техничар, административни техни-
чар, шивач конфекције, кувар, помоћни пекар као и за лицима 
без квалификације. У суседном Бору је организован и специјали-

зовани сајам за особе са инвалидитетому. На сајму је учествовало 
15 послодавца који ће запослити 50 особа са инвалидитетом и 
21 персоналног асистента. Тражени су трговци, месари, админи-
стративни радници, помоћни столари и помоћни радници. Слич-
на манифестација је одржана и у Лесковцу и на њој је учествова-
ло 13 послодаваца који су исказали потребу за запошљавањем 
око 30 особа са инвалидитетом различитих профила занимања.

слободна радна места и на северу земље
Покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправ-

ност полова Мирослав Васин отворио је први Сајам запошљавања 
ове године у Срему који је организовала Филијала НСЗ Сремска 
Митровица, уз сарадњу са локалном самоуправом и Локалним 
саветом за запошљавање општине Рума. Више од 315 слободних 
послова понудило је 27 послодаваца, а кандидатима је пруже-
на шанса за послове у комерцијалној, трговачкој, машинској, 
електро, економској, хемијској и текстилној струци. Стварање 
повољног привредног амбијента од стране локалне самоуправе, 
привукао је већи број страних инвеститора на територији општи-
не Рума. Фирма Albon engineering & manufacturing из Велике 
Британије, планира покретање производног погона у Руми до 
краја године што ће обезбедити запошљавање 200 нових радни-
ка различитих профила. Управо, највећи број радних биографија, 
незапослени су предали на штанду ове фирме, која се бави изра-
дом делова за аутомобилску индустрију. На позив Националне 
службе за запошљавање, на Сајам су дошли махом млади људи 
а многи од њих су добили прилику да се први пут представе по-
слодавцима. „Немам радног искуства у струци, али сам стекла 
додатно знање на обуци за пословне секретаре, што сам навела 
у својој радној биографији коју сам предала код три послодавца 
и надам се да ћу ускоро бити позвана на разговор“, рекла је Сне-
жана Јакшић, по занимању економски техничар која је уједно ис-
такла да је задовољна понудом радних места.

Председник општине Рума Горан Вуковић поздрављајући 
присутне рекао је да је незапосленост велики проблем и да су ове 
године издвојена знатна средства за подстицај запошљавања.

Сајам запошљавања је одржан и у Апатину, а учествовало је 
25 послодаваца који су понудили преко 150 слободних радних 
места. Послодавци су тражили хотелијере, економисте, менаџере 
туризма и хотелијерства, професоре механике, графичаре, архи-
текте, конобаре, куваре, сезонске раднике... Највише слободних 
радних места понудили су „Хладњача“, из Апатина 50, Шумска 
управа Апатин 20 и ЈКП „Наш дом“ из Апатина 40 радних места. 
На њиховим штандовима је забележено и највеће интересовање, 
што су ови послодавци објаснили добрим условима рада, као и 
редовном исплатом зарада. За све учеснике сајма чија очеки-
вања и планови нису испуњени, Филијала НСЗ Сомбор пружиће 
прилику на једном од три сајма који ће бити одржани овог про-
лећа. 

Центар за информисање
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Динамичност и позитиван друштвени производ представљају 
главна обележја привредног развоја града Шапца, као културног 
и привредног центра Мачванског округа. У последњих десет годи-
на чивијаши су се добро снашли и избили у ред најперспектив-
нијих градова Србије. Позитивна кретања у привреди резултат 
су, између осталог, традиционално развијеног предузетништва 
са трговачким наслеђем, дуге традиције у индустријској произ-
водњи, великог броја успешно приватизованих предузећа, као и 
присуства страних инвеститора. Подршка локалне самоуправе и 
једноставност процедура представљају снагу економског развоја 
града. У Шапцу послује близу 4.500 привредних субјеката, од чега 
3.000 предузетника. Један од њих је и Слободан Крсмановић, који 
од 1993. године успешно води предузеће „New Balkan Trans“ које 
се бави превозом робе у друмском саобраћају. Своју су делатност 
недавно проширили и на курирску службу-прикупљање, превоз и 
испорука пошиљки.

„Тренутно запошљавамо око 260 радника, док нови огранак 
фирме „Балкан експрес“ (BeX) који послује у 15 дистрибутивнх 
центара широм Србије запошљава 200, махом младих радника. 
У претходних годину и по дана развили смо изузетну сарадњу 
са Националном службом за запошљавање и запослили 32 нова 
радника у Шапцу и 20 радника у осталим крајевима Србије. Кроз 
различите програме Националне службе дошли смо до квалитет-
ног кадра који нам уз савремену опрему и јединствена софтверска 
решења помаже да постанемо препознатљиви по брзини и квали-
тету услуге”, нагласио је Лука Рајаковић, финансијски директор 
овог успешног шабачког предузећа.

Национална служба за запошљавање настоји да унапреди 
амбијент за развој малих и средњих предузећа које ће у наредном 
периоду запослити највећи број људи.

“Национална служба настоји да подржи све људе који имају 
добре предузетничке идеје и који у времену кризе отварају нова 
радна места. Ово предузеће представља пример увођења инова-
тивних решења у пословање. Такође, оно је отворило врата младим 
људима и омогућило им да направе прве кораке у својој каријери. 
Ми смо им помогли у томе кроз програме новог запошљавања и 
Прва шанса. Наставићемо да пратимо развој овог успешног преду-
зећа и олакшамо им запошљавање нових радника”, рекао је Дејан 
Јовановић, директор Националне службе за запошљавање.

Иако би се очекивало да привредни раст води ка ниској стопи 
незапослености, то у Шапцу, нажалост, није случај. Зато се свака 
прилика за запошљавање очекује са одобравањем. Своје задо-
вољство шансом да се запосли одмах након завршетка факултета 
не крије ни Наташа Селенић.

“Изузетно сам задовољна условима рада и веома подстицај-
ном атмосфером која влада у нашем предузећу. Знам да ћу својим 
радом и залагањем заслужити стално радно место”, рекла је Ната-
ша која је посао административног радника у предузећу „Балкан 
експрес“ добила захваљујући програму Прав шанса.

А.Б. и И.М.

ПОдРШкА ИНОВАТИВНИМ 
РЕШЕЊИМA

Шабачко предузеће „New Balkan Trans“ је у претходне две године уз помоћ подстицаја Националне службе 
за запошљавање запослило око 50 нових радника. Успешног предузетника и његове задовољне раднике 

обишао је и директор Службе Дејан Јовановић

Курирска служба BeX
Компанија „Балкан експрес“ -BeX је експресна курирска 

служба која пружа најефикаснију, најсигурнију и најквалитет-
нију услугу у виду пријема, преноса и испоруке пошиљака. 
Опремљена је најквалитетнијим возилима и опремом. Пре-
ко курирске службе BeX можете транспортовати пошиљке у 
земље бивше СФРЈ-Словенија, Македонија, Босна и Херцего-
вина, Хрватска и Црна Гора. Курирска служба BeX својом мре-
жом дистрибутивних центара покрива територију целе Србије. 
Дистрибутивни центри налазе се у следећим градовима: Бео-
град, Шабац, Нови Сад, Чачак, Нови Пазар, Суботица, Зајечар, 
Крагујевац, Ниш, Крушевац.

New Balkan Trans
Предузеће „New Balkan Trans“ д.о.о. основано је 14. октобра 

2002. године и обавља неколико делатности. Поред продаје по-
ловних возила бави се међународним транспортом возила и 
јединствена је и једина на Балкану у аукцијској продаји ауто-
мобила.

“Јединствена и једина на Балкану, аукцијска продаја, сва-
како је омогућила и олакшала продају возила, имајући у виду 
да је дилерима, али и обичним купцима омогућено да из свог 
дома лицитирају и купују возила која се налазе у Италији, Бел-
гији, Холандији, Немачкој, Аустрији, Француској. Велики обим 
продаје аутомобила довео је Балкан у првих 20 купаца великог 
аутомобилског гиганта који годишње прода преко 1.300.000 во-
зила широм света”, рекли су нам у предузећу „New Balkan Trans“, 
које је од почетка 2012. године продало 394 возила, што пред-
ставља импозантан податак, с обзиром да су у првом кварталу 
претходне године, која је била рекордна, продали 197 возила, 
што представља повећање од 100%. Како кажу, планирају да до-
датно развију и усаврше систем аукцијске продаје возила.
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Група од 125 грађевинских радника Путева Ужице отпуто-
вала је протекле недеље чартер летом из Београда за Сочи, 
црноморски туристички центар у Русији, где ће градити 

објекте за зимску Олимпијаду 2014.
Путеви Ужице су прошлог месеца потписали у Сочију уго-

вор о изградњи олимпијских здања у вредности од 265 милиона 
долара и то је једино српско предузеће ангажовано на том послу 
у Русији.

Генерални директор Милан Бојовић је рекао Танјугу да то 
предузеће треба да изгради више од 10 објеката за смештај спор-
тиста и новинара, међу којима су и хотели са пет и четири звез-
дице, а укупна вредност свих добијених послова у Сочију је око 
750 милиона долара.

Последњи уговор је за градњу комплекса Олимпијски уни-
верзитет од 92.000 квадрата, навео је генерални директор Бојо-
вић додајући да се ту већ изводе радови на бетонској конструк-
цији, на основу претходног уговора.

„Први пут добијамо велики посао по систему ‚кључ у руке‘ 
и кратак је рок од 14 месеци, али на основу искуства и референ-
ци које имамо у Сочију, инвеститори верују да ћемо завршити на 
време“, навео је Бојовић.

Бојовић је казао да у Србији постоји велико интресовање за 
рад у Сочију, јер се плата грађевинских радника креће између 
1.200 и 2.000 евра.

„Ми у Сочију сада имамо 3.000 запослених, од чега је 35 од-
сто из Србије или око 1.000 радника, између 10 и 15 одсто су Руси, 
а остало су Молдавци, Таџикистанци, Узбекистанци...“, рекао је 
челник Путева Ужице.

Бојовић је истакао да су на пројектима у Сочију главни људи 
из Србије, цео менаџмент и важни мајстори.

У претходних двадесетак дана за изградњу Олимпијског 
унивезитета, према Бојовићу, пријавило се више од 700 радника, а 

недавно је отпутовала прва група радника који су на београдском 
аеродрому рекли Танјугу да крећу у Сочи са пуно оптимизма.

Електротехничар Драган Рашовић из Лознице је казао да, 
иако се већ дуго бави грађевином, први пут иде на тако далек пут.

„Очекујем да све буде добро и нешто ново да научим. Ми-
слим да има смисла да се иде и надам се да ћу уштедети новац, с 
обзиром да кући имам жену и троје деце“, рекао је Рашовић.

Тесар Горан Митровић из Алексинца је рекао да четврти пут 
иде на рад у Русији, јер у тој земљи може да заради више него у 
Србији.

„Лепо се зарађује, редовна је исплата и новац може да се 
уштеди“, рекао је Митровић истичући да се „у Русији тражи веома 
квалитетна градња, али да се исто тако добро и плаћа“.

Нишлија Ранко Костић који обавља послове бравара, монте-
ра и вариоца, казао је да ће први пут радити у Русији, као и да се 
за рад у иностранству одлучио због лоших услова за грађевинске 
раднике у Србији.

„Овде сам приватно радио, па неко исплаћује - неко не ис-
плаћује, има доста превара. Очекујем у Сочију зараду како бих 
ситуирао породицу“, рекао је Костић напоменувши да има све 
потребне сертификате за своју струку.

Путеви Ужице планирају да на свим пројектима у Сочију ан-
гажују око 5.000 радника.

Генерални директор Бојовић је приметио да Путеви Ужице 
имају проблем да нађу добре мајсторе. „На српском тржишту 
није лако наћи 500 добрих мајстора, на пример тесара, армира-
ча, керамичара, фасадера, молера, зидара“, рекао је Бојовић, до-
дајући да посао добију само најбољи. Он је навео да се сваки рад-
ник тестира пробним радом на градилиштима Путева Ужице по 
Србији, које траје од 20 до 30 дана, након чега се одређују његове 
способности.

На пословима у Сочију плата се креће од седам долара по 
сату за раднике са најмањим степеном стручности, плус три об-
рока, смештај и авио карта, рекао је Бојовић који је нагласио да 
су радницима, такође плаћени порези и доприноси, као да су за-
послени у Србији. Инвеститор пројекта за изградњу Олимпијског 
универзитета је руска финансијска групација Интерос, а подиз-
вођач је ужичко предузеће Јединство.

 Танјуг

Посао у иностранству

Наши граЂевиНци У сочијУ
У Србији постоји велико интресовање за рад у Сочију, јер се плата грађевинских радника креће између 
1.200 и 2.000 евра. У претходних двадесетак дана за изградњу Олимпијског унивезитета пријавило 
се више од 700 радника, а посао ће добити само најбољи. Сваки се радник тестира пробним радом на 
градилиштима у Србији, које траје од 20 до 30 дана
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Клима на Земљи се стално мења, а све до почетка индус-
тријске револуције то је био резултат промена природ-
них околности. Промене које су регистроване претход-
них, као и оне које се предвиђају за наредних 80 година 
сматрају се да су настале као резултат човекових актив-

ности, а не као последица природних промена у атмосфери. Већ 
је уочен утицај климатских промена на природне екосистеме, 
биодиверзитет, људско здравље и водне ресурсе-поплаве и суше, 
а пројектовано је и његово повећање. Земље у развоју највише ће 
осетити штету од климатских промена, с обзиром на недостатак 
финансијских и техничких капацитета да се прилагоде, на при-
мер, суши или да умање штету од поплава.

Иако се предвиђа да нашој планети предстоји топлији, а не 
хладнији период, истраживачи указују да прогнозе наговешта-
вају да ће глобално загревање донети дуготрајну несташицу хра-
не, већу него што је владала у „малом леденом добу“, тако што ће 
прекинути глобални водени циклус. До половине овог века, мора 
да дође до потпуног преласка са фосилних на такозвана чиста 
горива или више нећемо бити у стању да спречимо климатске 
промене.

Природне катастрофе упозоравају
Ограничавање глобалног загревања до краја овог столећа на 

само два степена Целзијуса, што је садашњи циљ међународне 
заједнице, још је само теоретски могуће, оценили су стручња-
ци на европском конгресу о екстремним климатским појавама 
у Хамбургу. Како преносе медији, стручњаци Института за по-
морске науке ГЕОМАР из Кила, израчунали су да од првог свет-
ског самита о клими који је одржан 1992. у Рио де Жанеиру, еми-
сија угљен-диоксида CO2 није смањена, већ је порасла за 40%. 
Стручњаци ГЕОМАР-а оценили су да постоји можда „само још 
мали временски простор у којем би могло да дође до преокре-
та“. У противном, планети прете „потпуно непредвидиви ризици, 
као што је велико повећање екстремних временских прилика“, а 
светска политика наћи ће се, када је реч о циљевима везаним за 
заштиту климе, „само пред гомилом крхотина“.

Конгрес у Хамбургу је средином марта одржан по седми пут 
и у међувремену је постао највећи европски форум за метеоро-
логе и истраживаче промена климе. Да наведена предвиђања 
нису без основа показују бројке које је на на скупу представила 
банка података минхенске компаније за реосигурање Мјуник 
Ре (Munich Re). Тако се у Немачкој годишњи број климатски про-
узрокованих природних катастрофа од 1970. године до сада више 
него утростручио. Прошле године су временске непогоде широм 
света нанеле штете од преко 105 милијарди евра.

Највеће штете у Немачкој нанеле су поплаве на Елби 2002. 
године-11,6 милијарди евра. Но, према наводима истраживачке 
групе Георизико (Georisikо) при овом великом осигуравајућем 
концерну, за осигуравајућу браншу најскупља природна ката-
строфа био је оркан Кирил који је Немачком (и Европом) про-
тутњао у јануару 2007, а осигурања су после тога клијентима 
морала да исплате преко 2,4 милијарде евра одштете.

Највише жртава је пак, према подацима које је на скупу у 
Хамбургу објавио Мјуник Ре, у Немачкој однео талас велике 
врућине у лето 2003. када је умрло 9.000 људи.

Стручњаци очекују да ће се у наредних 50 до 100 година 
просечна температура у Немачкој повећати за пет степени. Тем-
пературе ће лети често прелазити 40 степени Целзијуса, па ће то 

имати и знатне последице по здравствени систем, јер ће топлије 
време представљати оптерећење за здравље грађана.

Поред тога, учестале природне непогоде представљају опас-
ност и за планиране енергетске промене и постепени прелазак 
на веће коришћење обновљивих извора енергије. Немачка пла-
нира да у наредних 40 година њихов удео у укупној производњи 
енергије повећа на 80 одсто. Стручњаци Немачког института 
за привредна истраживања упозорили су да су, на пример, по-
стројења за добијање енергије ветра веома осетљива не само на 
олујне ветрове, већ и на честе промене брзине ветрова. Због тога 
су нужни не само нови „резервоари“ за струју, већ у догледно вре-
ме немачка привреда неће моћи да функционише без ослањања 
на поуздане и флексибилне електране на гас.
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емисија CO2 и даље расте
Емисије угљен-диоксида (CO2) у свету повећале су се за 45% 

између 1990. и 2010. и достигле рекордних 33 милијарди тона, 
иако се у многим земљама сада више користе обновљиви изво-
ри енергије и нуклеарна енергија, а уведене су и мере за уштеду 
енергије, показује извештај Заједничког истраживачког цен-
тра ЕУ (Joint Research Center-JRC). Највећи пораст је забележен у 
земљама чије се економије убрзано развијају, попут Кине и Ин-
дије, али и у развијеним земљама. У ЕУ емисије угљен-диоксида 
су и даље ниже у односу на време пре избијања економске кризе 
2008, али се приближавају том нивоу.

У извештају се указује да раст емисија није успорен-између 
1990. и 2010. забележено је повећање од 45%, исто као и између 
1970. и 1990. Наиме, у свету је 1990. емитовано 22,7 милијарди 
тона угљен диоксида, а 1970. 15,5 милијарди тона. Емисије су 
прошле године биле 30% веће него 10 година раније.

Рецесија и распад Совјетског Савеза допринели су смањењу 
емисија гасова са ефектом стаклене баште у индустријским 
земљама у протекле две деценије, али су непрекидни економски 
раст у земљама попут Кине и Индије и економски опоравак у Ев-
ропи и Северној Америци довели до рекордног повећања емисија 
штетних гасова од 5,8% у свету 2010. у односу на 2009, после пе-
риода смањивања.

Иако су за емисије штетних гасова у атмосферу најодговор-
није земље са снажним привредним растом, попут Кине и Ин-
дије, тренд повећања емисија забележен је у водећим економија-
ма попут ЕУ, САД, Јапана и Русије.

Од 2003. емисије CO2 су се удвостручиле у Кини, а у Индији 
су се повећале за 60%. Иако је Кина удвостручила капацитете за 
енергију ветра и сунца, у тој земљи су се у 2010. емисије штетних 
гасова повећале за 10% на 9 милијарди тона. У Индији је забеле-
жен раст од 9% и укупна емисија штетних гасова од 1,8 милијар-

ди тона. Емисије су се у те две земље повећале углавном због 
пораста коришћења угља.

Укупне емисије CO2 у индустријским земљама које су Про-
токолом из Кјота прихватиле циљеве за смањење ефекта стакле-
не баште, али и у САД, повећале су се у просеку за 3,5% у 2010. у 
односу на претходну годину, али у већини пораст још није дости-
гао ниво пре рецесије.

У ЕУ емисије CO2 су и даље ниже у односу на време пре из-
бијања економске кризе 2008. али су се у 2010. повећале за 3% у 
односу на претходну годину на 4 милијарде тона и приближавају 
се нивоу из 2007. када је емитовано 4,2 милијарде тона. У 2009. 
забележено је смањење од 4%.

У САД, које нису ратификовале Протокол из Кјота укупне 
емисије штетних гасова су се у 2010. повећале за 4% на 5,2 ми-
лијарде тона након смањења од 8% у 2009. У Јапану емисије CO2 
су се прошле године повећале за 6,5% на 1,2 милијарде тона, а у 
Русији за 4% на 1,7 милијарде тона.

заједнички циљ
И у економијама у транзицији емисија гасова се повећала-у 

Украјини за 5%, а у Пољској за 4%. У неким земљама су се смањи-
ле емисије-у Шпанији за 3% и Аустралији за 8%, али такав тренд 
је забележен и у Грчкој и Новом Зеланду.

САД сада емитују 16,9 тона CO2 по становнику годишње, што 
је два пута више него у ЕУ у којој се годишње емитује 8,1 тона 
по становнику. Просечна количина емисије CO2 по становнику у 
Кини износи 6,8 тона и мања је од просека у ЕУ, али је изједначе-
на са количином која се емитује у Италији.

У извештају се оцењује да ће индустријске земље вероватно 
моћи да испуне заједнички циљ утврђен Протоколом из Кјота о 
смањењу емисија штетних гасова за 5% до 2012. године у односу 
на ниво 1990. Наводи се да је у индустријским земљама које су 
ратификовале тај споразум заједно са САД емитовано 7,5% мање 
CO2 у 2010. у односу на 1990.

У извештају се износи и процена да ће просечна стопа 
смањења емисија у индустријским земљама које су ратификова-
ле Протокол из Кјота, али и у САД, у периоду на који се односи тај 
споразум од 2008 до 2012, бити 7%.

Употреба угља и природног гаса у свету, чији је удео у укуп-
ној емисији CO2 40% и 20%, повећала се прошле године за 7%, а 
производња цемента, чији је удео 4% у емисијама гаса, за 11%. 
Потрошња фосилних горива повећала се за 3%.

Подаци изнети у студији засновани су на резултатима при-
купљеним у оквиру Базе података о емисијама за глобална ат-
мосферска истраживања (ЕДГАР) и најновивијим статистичким 
подацима о коришћењу енергије. Извештај који је представљен 
21. септембра, под називом „Дугорочни тренд у емисији CO2 у 
свету“ припремили су ЈРЦ и холандска агенција за заштиту жи-
вотне средине ПБЛ.

A.Б.

Кјото протокол
Протокол из Кјота усвојен је 11. децембра 1997. године у 

јапанском граду Кјоту, а ступио је на снагу 16. фебруара 2005. 
године. То је међународни споразум који се 37 индустријских 
земаља и ЕУ обавезује да остваре одређене циљеве у смањењу 
емисије гасова са ефектом стаклене баште. Предвиђено је да се 
у просеку емисије гасова смање за 5% у односу на ниво 1990. у 
периоду од 2008. до 2012. Србија не спада у велике загађиваче, 
односно емитере гасова са ефектом стаклене баште. У укупној 
емисији гасова стаклене баште Србија учествује са око 0,17%.

Еколошко тржиште
О порасту одговорности према средини у којој живи чо-

век сведочи, најзад, настајање целог једног новог глобалног 
тржишта чије већ и само име „environmental business market“ 
(тржиште за бизнис животног окружења) говори чему је пос-
већено. Тржиште је најбољи начин да се нађу решења за про-
блеме у савременим индустријски оријентисаним привредама, 
укључујући и еколошке.

Такође, милиони радних места у свету могли би да буду 
угашени као резултат климатских промена, иако ће, са друге 
стране, напори за ублажавање њихових штетних последица 
изазвати нове велике таласе запошљавања, оценили су званич-
ници Уједињених нација. Међутим,  проблем је у томе што нова 
радна места неће бити отворена у исто време, нити на истом 
месту као она која буду угашена.

Глобално загревање могло би да десеткује рибарски сектор 
у свету, угрози индустрију туризма, али и здравствени сектор и 
доведе до општег губитка радних места код људи које глобално 
загревање присили на пресељење.
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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

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац
Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

покрајинска 
слУжба За
Запошљавањe

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

покрајинска 
слУжба За
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 

Косовска 

тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

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

Крушевац
Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац
11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац
Шумадијска 31
тел. 012/538-100

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

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)




