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ПРИЧЕ КОЈЕ ДИРАЈУ ДУШУ
ТЕМА БРОЈА - Може ли се у Србији бити успешан и без
сензационализма, искључиво захваљујући вредном и преданом раду?
Може! Ако сте се запитали како, ми вам дајемо одговор. Први корак који
треба да направите јесте да ставите своје жеље испред потреба, а на том
путу морају да вас воде само позитивне мисли и вера да је могуће…
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ТЕМА БРОЈА Добра идеја и позитивне мисли – први корак ка успеху

ПРИЧЕ КОЈЕ ДИРАЈУ ДУШУ

Може ли се у Србији бити успешан и без сензационализма, искључиво захваљујући вредном
и преданом раду? Може! Ако сте се запитали како, ми вам дајемо одговор. Први корак који
треба да направите јесте да ставите своје жеље испред потреба, а на том путу морају да
вас воде само позитивне мисли и вера да је могуће…

О

н живи своју причу са душом.
Оставио је сигуран посао новинара у редакцији којим се годинама бавио, зато што верује у
себе и своје идеје и права је особа која
ће можда некога од вас мотивисати
да кренете тим путем – Ненад Благојевић, новинар, туристички водич,
писац, блогер, путник, промотер своје
земље...
Оставио је јак утисак на нас, а како
и не би, кадa знамо колико је данас тешко срести насмејану особу, задовољну,
која се радује свом, али и успеху других људи којима свакодневно помаже.
Иако велики мајстори ретко кад желе
да открију своје тајне, он је био спреман
да своје подели са нама и можда нас
све подстакне да остваримо своје снове.
Прочитајте пажљиво, можда наша
прича пробуди у вама предузетнички
дух и да снагу и вољу да се опробате у
послу о којем сте размишљали, а нисте
имали храбрости да се упустите.
Ненад Благојевић пише сајт „Приче са душом“. Свака је јединствена и
представља вредне, креативне људе
Србије. Оне који су направили велики
корак, ризичан, али су показали да је
све могуће када имаш добру идеју и
спреман си на одрицање и велики рад.
„Волим да кроз Приче са душом прикажем Србију у другачијем светлу. Кроз
живот ме води радост уживања у малим
стварима, а сва моја запажања и приче
обојим позитивним тоном. Када о стварима размишљате на лепши начин стварате позитиван однос према животу“, тако
размишља Ненад.
Његове приче људи воле да читају,
јер је у њима приказан прави живот, а
главни јунаци су људи који су остварили своје снове. Начин на који ради,
скромност, слобода и жеља да пронађе
добру тему, чине сваку причу јединственом и интересантном.
„Ја путујем са мало новца, најчешће лоу-кост компанијама, а пртљаг
ми стане у један ранац. Често одседам
у домовима породица код којих изнајмим само собу или ме приме бесплатно. На тај начин откривам детаље из
њиховог живота и на папир преносим
своје интензивне доживљаје са тих
путовања“, прича нам Ненад. Те до-

живљаје месечно прочита 60.000 људи
који посете сајт и бележи се више од
100.000 прегледа, а прошле године је
сајт имао милион посетилаца из свих
крајева света.

Како покренути сајт?
„Да би неко био успешан предузетник и имао добар сајт потребно је да
буде оригиналан и да има личну мисију, да не копира туђе идеје“, објашњава Ненад и сећа се да је он одмах на почетку, испитујући тржиште, схватио да
жели да пише приче на свој начин и да
у томе буде први. Он каже да све идеје
постоје на интернету, да је више од половине његових саговорника започело
посао који већ постоји у свету, само су
га прилагодили тржишту Србије.
„Добар предузетник мора да има
слободан дух, да буде вредан, истрајан,
оригиналан, да верује у своје идеје, има
вољу и да не одустаје. Такође, важно је

да мотив не буде искључиво зарада.
Мене мотивише то што кроз своје приче
и сајт могу да помогнем младим људима који тек покрећу свој бизнис, да се
за њих чује. Ја им практично дам ветар
у леђа, многима је кренуо посао после
мог текста. Тако је један момак, Ђурађ,
продао фирму захваљујући мом сајту“,
задовољно каже Ненад и додаје: „Ако
имате добру идеју, која не постоји у Србији, и без новца ћете привући медије.
Ја сам добио огроман простор у медијима јер су новинари препознали јединственост и квалитет, а када придобијете публику онда можете да рачунате и
на зараду“.

Ево како!
У предузетништву не сме да се
размишља: „Шта ако не успе?“. Важно
је да будете фокусирани на један посао,
потпуно усмерени на циљ. Храна, туризам и село су тренутно најзанимљивије

области за покретање бизниса у Србији,
а теме могу бити здрава или органска
храна, домаћа кухиња, производња
меда или сира, домаћих сокова, сеоски туризам. Када је реч о сајтовима и
блоговима, у Србији су најзаступљеније
теме: гастрономија, путовања и мода и
лепота. „Читаоце привлаче теме о великим животним одлукама за које они
можда немају храбрости. Сан свих је да
остваре своју жељу, своју причу са душом“, каже Ненад.

Колики су трошкови
за покретање сајта?
Наш саговорник нам је објаснио да
не треба много новца да би се покренуо
сајт. Осмислите интересантан назив
сајта, а затим га региструјете, купите
домен, што кошта од 1.000 до 3.000 динара. Након тога је потребно да купите
свој простор на интернету – хостинг,
који се плаћа од 1.000 до 15.000 динара
годишње, у зависности од броја посе-

Обоје су остали без посла са троје деце, а онда су им италијански колачићи дали
нову наду, Филмска прича о Радетовом успеху: са 16 је почео са сајтом, а сада има
фирму у Америци, Слатко је дала отказ због слатког и џема: њене тегле сада
су на полицама у Њујорку – неки су од наслова који уводе у Ненадове приче са
душом.

тилаца. Благојевић је свој сајт „Приче
са душом“ направио сам, јер није имао
новца да плати програмера. Учио је
преко интернета, корак по корак. „Када
ваш сајт има утицај, када добијете
одређени број пратилаца, појавиће се
клијенти који ће желети да уложе новац“, каже из искуства.

Рецепт за успех
„Нема ту неког рецепта, јер ја
верујем у чуда! Чуда се дешавају само
ако у њих верујете“, каже аутор сајта „Приче са душом“, али ипак додаје:
„Смањите трошкове, жеље морају бити
испред потреба. Урадите све да ваша
фирма успе, посао у почетку мора да
вам буде приоритет. Штедите. Волите
свој посао и своју фирму. У Србији може
да се живи од посла који се воли само
ако не дозволите да други завршавају
посао уместо вас. Потребно је стрпљење и велики рад“.
Ненад Благојевић стално пише
и, како каже, сваки дан себи постави
циљ „Шта могу данас да урадим за свој
сајт?“. Иза прича које прочитате за неколико минута стоји више сати рада, а
сваку одликује пре свега искреност. „Да
не приступам послу искрено и свим срцем не бих никада написао овакве приче. Њих су због тога препознали и читаоци и они су најзаслужнији што су људи
за њих чули“, истиче он.
Ненад је и аутор сајта „Пут око
света“, где пише путописе и саветује
како са мало новца можете да путујете, као и сајта на француском језику
„Bienvenue en Serbie“ (Добро дошли у
Србију), преко којег промовише Србију,
људе, село, природу и традицију. План
му је да прошири сајт „Приче са душом“, али ће се, каже, увек трудити да
очува аутентичност и квалитет.
Јелена Бајевић

Бесплатна публикација о запошљавању

05.07.2017. | Број 733 |

3

Клуб за тражење посла

ШАНСА КОЈУ ТРЕБА ИСКОРИСТИТИ
„Иако је већина полазника првог дана обуке најчешће сумњичава, увек се на крају
растану ведрих лица, са новом надом и мотивом да се нешто може променити“,
истиче Милица Брковић, вођа Клуба за тражење посла у Служби Раковица НСЗ

„Памтим причу о два пријатеља у
болници. Док је један лежао крај прозора, други није смео да се помера, а
желео је да зна какав је свет напољу, па
му је пријатељ свакодневно казивао о
лепотама спољног света, људима који
пролазе, природи која их окружује,
светлости сваког новог дана. Једнога
јутра је умро, а његов пријатељ је пожелео да га преместе поред прозора.
Међутим, видео је само зид. Упитао је
сестру како је могуће да су све лепоте
о којима је слушао нестале. Сестра му
је објаснила да је његов пријатељ био
слеп, а све приче је причао само да би
га усрећио“, почиње своју причу Милица Брковић, вођа Клуба за тражење у
Раковици.
„Дуго сам размишљала о овој причи и схватила да човек сам треба да
креира свет око себе, постави циљ и да
свој пут устреми ка испуњењу циља.
Није то баш данас тако лако. Као вођа
Клуба за тражење посла у Раковици
имала сам прилику да разговарам са
људима различитих профила, годишта,
могућности, жеља и хтења. Било је различитих судбина, ситуација, мотива,
али нам није много требало да из свега изведемо краткорочни и дугорочни
циљ“, каже Милица, која је и сама још
од студентских дана посећивала разне
семинаре, предавања и обуке како би
што више научила, упознала људе и
стекла нова искуства, истовремено се
трудећи да поред теоријског стекне и
што више практичног знања.
Милица истиче да иако је већина
полазника првог дана обуке најчешће
сумњичава, увек се на крају растану
ведрих лица, са новом надом и мотивом да се може нешто променити.
„Управо нада и мотив воде ка циљу.
Зато је Клуб за тражење посла корак
ближе ка запослењу. На путу до успеха
неопходно је направити много малих
корака. Као за све у животу, посебно
на плану каријере, важно је одредити
циљеве, а основа тражења посла јесу
краткорочни и дугорочни циљеви које
постављате себи, баш као и спознаја
сопствених предности и недостатака,
односно способности и вештина које
поседујете.“
На обуци у Кубу за тражење посла
полазници уче како најбоље да се представе и наведу послодавца да изабере
баш њих, која су најчешћа трик питања
на разговору за посао и како их избећи,
шта треба да ставе у први план, како да
одговоре на оглас за посао или на који
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Практични савети
„Као активна мера запошљавања Националне службе за запошљавање, Клуб
за тражење посла је шанса коју свако треба да искористи, а циљ Клуба јесте да
се смањи дугорочна незапосленост. Обука у Клубу за тражење посла допринеће
да стекнете самопоуздање, довољно мотивације и подршке за активно тражење посла, научите да пишете радну биографију и друга пратећа документа
која данас послодавац тражи. Да бисте савладали технике и вештине комуникације, ослободили се страха и треме приликом наступа пред послодавцем, симулација разговора за посао сигурно ће вам користити, баш као и савети како
телефонирати послодавцу“, каже Милица Брковић.
начин да контактирају послодавца.
Вођа саветује полазнике и како да напишу контактно писмо, шта да обуку на
разговору за посао, али и ко све може
бити добар извор информација приликом тражења посла.
„На обукама ћете сигурно сазнати
нешто ново, чути другачија искуства,
а уједно и препознати проблеме и уз
заједничку помоћ осталих полазника
и вође Клуба пронаћи начине за њихово решавање. Упознаћете и друге људе
који су у сличној позицији, зато нема
разлога да не прихватите препоруку
саветника за запошљавање и постанете члан Клуба за тражење посла“,
поручује Милица незапосленима који
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су пријављени на евиденцију НСЗ и додаје:
„Некада људи не познају себе довољно, не знају колико су спремни да
издрже и које су све то могућности које
им се пружају. Зато је неопходно решити се предрасуда, пркосити времену
и приликама, али уз јасно постављен
циљ. На путу до циља треба снаге да би
се све препреке успешно превазишле,
али уз упорност, истрајност и јаку веру,
ништа није немогуће. Избор је на вама!
Само од нас зависи да ли ћемо бити
путник или пилот током путовања званог живот. А можда се на том путовању,
управо у Клубу за тражење посла, роди
нека нова идеја за заједнички бизнис,
никад се не зна. Срећно!“
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Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15и 5/17), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 40100-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања, број 0103-101-1/2017 од 15.05.2017.
године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања градске општине Звездара за 2017. годину, усвојеним Одлуком XI број
06-56, од 29.12.2016. године

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања градске општине Звездара за 2017.
годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања - ЛАПЗ
суфинансирање (број: 0103-101-1/2017 од 15.05.2017. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ

Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса, уз
претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање
градске општине Звездара.
Приоритет при одобравању средстава за спровођење јавних радова
имаће послодавци који обезбеђују запошљавање лица која припадају
категорији теже запошљивих лица: особе са инвалидитетом, жртве
породичног насиља, млади до 30 година, старији од 50, Роми, самохрани родитењи, дугорочно незапослени који имају пребивалиште на
градској општини Звездара. Пре укључивања у програм Национална
служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног
конкурса за незапослено лице.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Расписују

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје
најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у
програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова
за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Јавни радови могу се организовати и за област културе, на којима се искључиво ангажују особе са инвалидитетом.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може
остварити послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале
и не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају: органи аутономне покрајине
и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.

Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

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

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијала за град Београд - Служба Звездара.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајту Градске општине Звездара - www.zvezdara.com, а последњи рок за пријем
пријава за учешће на јавном конкурсу је 15.07.2017. године.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
05.07.2017. | Број 733 |
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Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10
и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017. години министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
број 0103-101-1/2017 од 15.05.2017. године, а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања градске општине Звездара за 2017.
годину, усвојеним Одлуком ХI број 06-56 од 29.12.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА
ГРАД БЕОГРАД И ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају
завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за
самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00
динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања
вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом. У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се
одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику,
а уколико се у року од три месеца од дана уплате средстава доставе
докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20%
износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се
може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе
- www.nsz.gov.rs.
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане, као
и све додатне информације, могу се добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне
службе: 0800-300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева
са бизнис планом је 31.07.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“,
бр. 36/09 и 32/13) и члана 94 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошља-
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вања у 2017. години министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године,
члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, број
0103-101-2/2017 од 16.06.2017. године, у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2017. годину, усвојеним Одлуком 3-1045/16-C од 29.12.2016. године, а на основу Закључка заменика градоначелника Града Београда бр. 3-3730/17-Г-01 од
09.06.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАД БЕОГРАД
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса, уз
претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање
града Београда.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица
по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама: радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, млади до
30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са статусом
деце палих бораца и млади до 30 година старости који су имали/имају
статус детета без родитељског старања, дугорочно незапослена лица
која траже посао дуже од 18 месеци, жртве трговине људима, жртве
породичног насиља.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају: органи аутономне покрајине и
органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа,
привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус
правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне
регистре.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу, као и све додатне информације, могу
се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем
Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301, на сајту Националне
службе - www.nsz.gov.rs и интернет презентацији Града Београда: www.
beograd.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији
Националне службе „Послови“, на сајту Националне службе,
огласној табли у служби/испостави Националне службе и на
сајту Града Београда, а последњи рок за пријем пријава за
учешће на јавном конкурсу је 15.07.2017. године.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, члана 4 Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања, број 0103-101-2/2017 од
16.06.2017. године, у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2017. годину, усвојеним Одлуком 3-1045/16-C
од 29.12.2016. године, а на основу Закључка заменика градоначелника
Града Београда бр. 3-3730/17-Г-01 од 09.06.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају
завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу
од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Право на субвенцију може
се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од
180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима за ову намену за 2017. годину.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане, као
и све додатне информације, могу се добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне
службе: 0800-300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и
интернет презентацији Града Београда - www.beograd.rs.

у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, члана 4 Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања, број 0103-101-2/2017 од
16.06.2017. године, у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2017. годину, усвојеним Одлуком 3-1045/16-C
од 29.12.2016. године, а на основу Закључка заменика градоначелника
Града Београда бр. 3-3730/17-Г-01 од 09.06.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА
ГРАД БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017.
ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, старији од
50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година
старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости
који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.
Висина субвенције износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе
до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане као и
све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе:
0800-300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и интернет
презентацији града Београда www.beograd.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2017. године.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева
са бизнис планом је 31.07.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу
Бесплатна публикација о запошљавању
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Јавни позив
На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Мајданпек за 2017. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2017. годину између Националне службе
за запошљавање и Општине Мајданпек, број 0608-101-1/2017-2 од
10.05.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе и незапослених особа са инвалидитетом које су на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава Мајданпек,
ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и
ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу
јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују остала незапослена лица само под
условом да у укупном броју незапослених лица укључених у програм
јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама: радно способни
корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/
са ниским квалификацијама, вишкови запослених, млади до 30 година
старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости
који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних и културних делатности (само за особе са
инвалидитетом),
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају: органи аутономне покрајине
и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби
за запошљавање - Филијала Бор (тел. 030/453-128), у организационој јединици Националне службе у Мајданпеку (тел. 030/581-281 и на
огласној табли), на сајту НСЗ - www.nsz.gov.rs и сајту Општинe Мајданпек - www.majdanpek.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за
учешће на јавном конкурсу је 30.07.2017. године.
На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и чланова 60, 104
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), на основу ЛАПЗ општине Кладово и
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину
између Националне службе за запошљавање и Општине Кладово, број
0608-101-2/2017 од 12.05.2017. године
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА КЛАДОВО
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је
то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за
самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба и Општина Кладово
финансирају незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања
или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за
полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може
остварити послодавац чије је седиште или организациона
јединица у којој ће се реализовати стручна пракса на територији општине Кладово, који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале
и не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у Националној служби за
запошљавање - Филијала Бор: 030/453-126, Испостави Кладово:
019/801-615, 019/801-117 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласним
таблама Општине Кладово, Испоставе Кладово и сајту Општине Кладово, до утрошка расположивих средстава издвојених
за ову намену, а најкасније до 30.10.2017. године.
На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица
за 2017. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину између Националне службе за запошљавање - Филијала Чачак и Општине Ивањица од 10.05.2017. године
ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба) и Општина Ивањица у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Ивањица за 2017. годину, у циљу радног
ангажовања првенствено теже запошљивих категорија незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, у складу са стањем
и потребама локалног тржишта рада утврђеним Локалним акционим
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
планом, а са територије општине Ивањица и са евиденције Националне службе за запошљавање - Филијале Чачак - Испоставе Ивањица,
као и ради очувања и унапређења радних способности незапослених
и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац - извођач јавног рада кога одређује Национална служба
на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је
четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Јавни радови се могу организовати и у области културе, на којима се
искључиво ангажују особе са инвалидитетом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног
лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре, са седиштем на територији општине Ивањица.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе
- www.nsz.gov.rs.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
Национaлнoj служби за запошљавање - Филијали Чачак, Испостава
Ивањица, Вукадина Стојановића 6, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу.
Информације о јавном конкурсу и образац пријаве могу се добити у
Националној служби за запошљавање - Филијала Чачак, Испостава
Ивањица или преузети на сајту Националне службе за запошљавање
www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс траје 30 дана од дана објављивања на сајту
Националне службе за запошљавање и огласној табли Националне службе - Испоставе Ивањица, а последњи рок за пријем
пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.07.2017. године.
На основу Локалног акционог плана запошљавања oпштине Ивањица за 2017. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања за 2017. годину између Националне службе за запошљавање - Филијала Чачак и Општине Ивањица од 10.05.2017. године
ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе финансирају се незапослена лица, у
складу са потребама локалног тржишта рада утврђеним Локалним
акционим планом, а која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање
приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне
праксе траје најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало
краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за
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стицање услова за полагање приправничког или стручног испита, а
најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може
остварити послодавац који има седиште или организациону
јединицу на територији општине Ивањица и припада:
а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у
програм код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупног
планираног броја лица за укључивање у програм стручне праксе),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму и образац захтева могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Чачак, Испостава Ивањица
или преузети на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.
gov.rs.
Јавни позив је отворен од 30.06.2017. године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније
до 30.11.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години, бр. 40100-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, коју је донео министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са Локалним
акционим планом града Ниша за 2017. годину, Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања број 0302-101-17/2017 од 15.05.2017.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са евиденције НСЗ Ниш, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико радно ангажује лица која се налазе на евиденцији
тражилаца запослења Ниш из свих категорија теже запошљивих, и то:
млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади до 30
година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година
старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања,
жртве трговине људима и жртве породичног насиља, жене, рурално
становништво, избегла и расељена лица, повратници према споразуму
о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су
оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју
и сл.
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Јавни позив
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају: органи аутономне покрајине
и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Све додатне информације могу се добити у организационој јединици
Националне службе - Филијала Ниш, на сајту www.nsz.gov.rs и сајту
Града Ниша.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају (са територије општине Мерошина): органи аутономне покрајине и органи
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус
правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Све додатне информације могу се добити у организационој јединици
Националне службе Мерошина, путем телефона: 018/4892-021, на
сајту www.nsz.gov.rs, у Општини Мерошина, на телефон: 018/4892034, контакт особа Снежана Динић.

Јавни конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, сајту Града Ниша, огласној табли Града Ниша.

Јавни конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, сајту Општине Мерошина, огласној табли Општине
Мерошина.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.
години, бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године коју је донео
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања oпштине Мерошина
за 2017. годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања број
0302-101-1/2017 од 15.05.2017.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.
години, бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, коју је донео
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са Локалним акционим планом општине Мерошина за 2017. годину,
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања број 0302-1011/2017 од 15.05.2017.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ МЕРОШИНА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ МЕРОШИНА

Расписује

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са евиденције Испоставе Мерошина НСЗ, ради очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац
- извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава Мерошина (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за започињање сопственог посла.

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико радно ангажује лица која се налазе на евиденцији
тражилаца запослења Испоставе Мерошина из свих категорија теже
запошљивих, и то: млади до 30 година живота, вишкови запослених,
старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од
12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18
месеци), млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета
без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља, жене, рурално становништво, избегла и расељена лица,
повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи,
супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју и сл.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
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Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу
од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији општине Мерошина.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима за ову намену за 2017. годину.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко
Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Мерошина.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.
gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ,
сајту Општине Мерошина, огласној табли Општине Мерошина, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом
је 30 дана од дана објављивања.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.
години, бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године коју је донео
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са Локалним акционим планом града Ниша за 2017. годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања број 0302-101-17/2017 од
15.05.2017.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог са евиденције НСЗ Ниш за самосталан рад у струци за коју
је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања
приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као
посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје
најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у
програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова
за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може
остварити послодавац са територије града Ниша који припада:
а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале
и не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временсБесплатна публикација о запошљавању

ког ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре;
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Града
Ниша.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.
години, бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, коју је донео
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са Локалним акционим планом града Ниша за 2017. годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања број 0302-101-17/2017 од
15.05.2017.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017.
ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, а регистровани су на
територији града Ниша, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Ниш (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
млади до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година старости са статусом деце
палих бораца, млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве
породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица,
а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у првој и другој групи ЈЛС.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Пози05.07.2017. | Број 733 |
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Јавни позив
вног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту
www.nsz.gov.rs
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој
организационој јединици Националне службе, као и на сајту www.nsz.
gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ,
сајту Града Ниша, огласној табли НСЗ Филијала Ниш и огласној табли Града, до утрошка расположивих средстава, а
најкасније до 30.11.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.
години, бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, коју је донео
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са Локалним акционим планом града Ниша за 2017. годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања број 0302-101-17/2017 од
15.05.2017.

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.
gov.rs.
Јавни конкурс је отворен 60 дана од дана објављивања на
сајту НСЗ, сајту Града Ниша, огласној табли НСЗ Филијале
Ниш и огласној табли Града Ниша.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-0000367/2017-24 од 29.03.2017. године, Споразума бр. 1730-101-7/2017
од 12.05.2017. године о међусобном уређивању права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2017. годину закљученог између Националне службе за запошљавање
- Филијала Пожаревац и Општине Жабари и Локалног акционог плана
за запошљавање општине Жабари за 2017. годину бр.020-7/2017-01
од 27.02.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НИШ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ЖАБАРИ

Расписују

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Ниш
(у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за
започињање сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање
додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно
200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених
или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и
оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба за запошљавање - Филијала Пожаревац (у даљем
тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање oпштине Жабари.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима за ову намену за 2017. годину.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко
Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs.
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Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног
лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији општине Жабари могу остварити подносиоци захтева који имају
регистровану делатност или огранак на територији општине Жабари и
који укључују незапослена лица евидентирана у Националној служби
са територије општине Жабари.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби - Филијала Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104,
012/538-102, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs, као и на
огласној табли Општине Жабари.
Јавни конкурс је отворен од 29.06.2017. до 10.07.2017. године.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног
акционог плана запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
број 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, Локалног акционог
плана запошљавања општине Велико Градиште бр. 10-1/2016-01-1 од
26.12.2016. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину, број 1730-101-6/2017 од 12.05.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање
сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у
случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима за ову намену за 2017. годину.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко
Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs.
Табела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.
gov.rs.
Јавни позив је отворен од 30.06.2017. године (објављен на
сајту НСЗ и огласној табли филијале). Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.08.2017. године.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба
за запошљавање
05.07.2017. | Број 733 |
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Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09
и 32/13) и члана 30 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Акционог плана запошљавања
општине Кучево за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике
запошљавања у 2017. години бр. 1730-101-2/2017 од 25.04.2016.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА КУЧЕВО
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017.
ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање - Филијала Пожаревац - Испостава Кучево (у
даљем тексту: Национална служба).
Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су: млади до 30 година старости без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже
од 12 месеци, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе
са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне
помоћи, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца,
млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима, жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према
месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе
са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне
помоћи, младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година старости која имају/имала статус деце без
родитељског старања у четвртој групи општина и девастираним подручјима.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и
табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као
и све додатне информације, могу се добити у Филијали Пожаревац,
Испостави Кучево, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.10.2017. 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 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“,
бр. 36/09 и 32/13) и члана 30 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Акционог плана запошљавања општине Велико Градиште за 2017. годину и Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и
мера активне политике запошљавања у 2016. години бр. 1730-1016/2017 од 24.05.2017.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017.
ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање - Филијала Пожаревац - Испостава Велико
Градиште (у даљем тексту: Национална служба).
Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су: млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже
од 12 месеци, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе
са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне
помоћи, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца,
млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима, жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према
месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у трећој групи ЈЛС.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и
табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као
и све додатне информације могу се добити у Филијали Пожаревац,
Испостави Велико Градиште, путем Позивног центра Национaлне
службе: 0800-300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.10.2017. године.
На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Олуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-0000367/2017-24 од 29.03.2017. године, Локалног акционог плана запошљавања општине Кучево бр. I-06-1-214/2016 од 20.12.2016. године
и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину
број 1730-101-2/2017 од 25.04.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА КУЧЕВО
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање
сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
нократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у
случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима за ову намену за 2017. годину.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко
Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs.
Табела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.
gov.rs.
Јавни позив је отворен од 30.06.2017. године (објављен на
сајту НСЗ и огласној табли филијале). Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.08.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-0000367/2017-24 од 29.03.2017. године, Споразума бр. 1730-101-6/2017
од 12.05.2017. године о међусобном уређивању права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2017. годину закљученог између Националне службе за запошљавање
- Филијала Пожаревац и Општине Велико Градиште и Локалног акционог плана запошљавања општине Велико Градиште за 2017. годину
бр.10-1/2016-01-1 од 26.12.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ
ЗНАЊА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина за обављање конкретних послова и намењен
је незапосленим лицима без квалификације, односно без завршеног
средњег образовања, која се воде на евиденцији Националне службе
за запошљавање - Филијала Пожаревац - Испостава Велико Градиште
(у даљем тексту: Национална служба).
Бесплатна публикација о запошљавању

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору
и који:
1. заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем
и остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у
трајању од 3 месеца; Национална служба прати реализацију уговорне
обавезе три месеца након истека периода финансирања;
2. заснива радни однос на неодређено време са незапосленим лицем
на почетку програма или до истека трећег месеца, односно до завршетка програма и има право на накнаду трошкова зараде за још три
месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци; Национална служба прати реализацију уговорне обавезе шест месеци након истека
периода финансирања.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе,
телефон: 0800-300-301, на сајту www.nsz.gov.rs, као и на број телефона: 012/530-118 (сарадник на пословима образовања одраслих у
Филијали Пожаревац).
Јавни позив је отворен од 30.06.2017. године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније
до 30.11.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-0000367/2017-24 од 29.03.2017. године, Споразума бр. 1730-101-6/2017
од 12.05.2017. године о међусобном уређивању права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2017. годину закљученог између Националне службе за запошљавање
- Филијале Пожаревац и Општине Велико Градиште и Локалног акционог плана запошљавања општине Велико Градиште за 2017. годину
бр. 10-1/2016-01-1 од 26.12.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица са евиденције Нациналне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Испостава Велико Градиште, чије пребивалиште је
на територији општине Велико Градиште, а која се први пут стручно
оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво
образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
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Јавни позив
а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у
програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу
сваке филијале и не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за
укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе,
телефон: 0800-300-301, на сајту www.nsz.gov.rs, као и на број телефона: 012/530-118 (сарадник на пословима образовања одраслих у
Филијали Пожаревац).
Јавни позив је отворен од 30.06.2017. године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније
до 30.11.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-0000367/2017-24 од 29.03.2017. године, Споразума бр. 1730-101-2/2017
од 25.04.2017. године о међусобном уређивању права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2017. годину закљученог између Националне службе за запошљавање
- Филијале Пожаревац и Општине Кучево и Локалног акционог плана
за запошљавање општине Кучево за 2017. годину бр. I-06-1-214/2016
од 20.12.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА КУЧЕВО
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба - Филијала Пожаревац, за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Кучево.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус
правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
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Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби - Филијала Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104,
012/538-102, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs, као и на
огласним таблама испоставе Националне службе - филијале у Кучеву
и Општине Кучево.
Јавни конкурс је отворен од 29.06.2017. до 10.07.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-0000367/2017-24 од 29.03.2017. године, Споразума бр. 1730-101-3/2017
од 15.05.2017. године и Анекса споразума бр. 1730-101-3/2017 од
22.06.2017. о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину
закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијала
Пожаревац и Општине Петровац на Млави и Локалног акционог плана
за запошљавање општине Петровац на Млави за 2017. годину бр. 020441/2016-02 од 23.12.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба за запошљавање - Филијала Пожаревац, (у
даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, а по
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине
Петровац на Млави.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају: органи јединица локалне
самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва,
предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица,
односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији
општине Петровац на Млави могу остварити подносиоци захтева који
имају регистровану делатност или огранак на територији општине
Петровац на Млави и који укључују незапослена лица евидентирана у
Националној служби у Испостави у Петровцу на Млави.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
би - Филијала Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104,
012/538-102, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs, као и на
огласним таблама Испоставе Петровац на Млави и Oпштине Петровац
на Млави.
Јавни конкурс је отворен од 29.06.2017. до 10.07.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-0000367/2017-24 од 29.03.2017. године, Споразума бр. 1730-101-6/2017
од 12.05.2017. године о међусобном уређивању права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2017. годину закљученог између Националне службе за запошљавање
- Филијала Пожаревац и Општине Велико Градиште и Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2017. годину
бр. 10-1/2016-01-1 од 26.12.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба за запошљавање - Филијала Пожаревац (у
даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, а по
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине
Велико Градиште.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног
лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији општине Велико Градиште могу остварити подносиоци захтева
који имају регистровану делатност или огранак на територији општине
Велико Градиште и који укључују незапослена лица евидентирана у
Националној служби у Испостави Велико Градиште.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби - Филијала Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104,
012/538-102, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs. као и на
огласним таблама испоставе Националне службе у Великом Градишту
и Општине Велико Градиште.

www. nsz.gov.rs

Јавни конкурс је отворен од 29.06.2017. до 10.07. 2017. године.
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Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ између
Општине Пријепоље и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2017. годину број
3507-101-4/2017 од 04.05.2017. године, a у складу са Националним
акционим планом запошљавања за 2017. годину

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или
програма АПЗ између Oпштине Сјеница и НСЗ - Филијале Пријепоље
за 2017. годину број 3507-101-2/2017 од 24.04.2017. године, a у складу
са Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ СЈЕНИЦА

Расписује

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале
Пријепоље (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом,
ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва,
као и оснивања привредног друштва, са седиштем у Пријепољу, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима за ову намену за 2017. годину.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у организационој јединици Националне службе - Филијали
Пријепоље, путем телефона: 033/719-038 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада,
кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) у сарадњи са Oпштином Сјеница (у даљем тексту:
општина) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе,
• културне делатности (само за особе са инвалидитетом).
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају послодавци
са седиштем (или организационом јединицом) на територији општине
Сјеница: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно
која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Испостава Сјеница и Филијали Пријепоље,
тел. 033/719-011 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, 30.06.2017.
године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 14.07.2017. године.

Јавни позив је отворен од дана објављивања 29.06.2017.
године, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 26.07.2017. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или
програма АПЗ-а између Општине Пријепоље и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2017. годину број 3507-101-4/2017 од 04.05.2017. године, a
у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2017.
годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба и Oпштина Пријепоље финансирају незапослена лица са територије општине Пријепоље која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су
стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког
или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за
полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац са седиштем (или организационом јединицом) на територији општине Пријепоље који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у
програм код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупно
планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у организационој јединици
Националне службе - Филијале Пријепоље, на телефон: 033/719-039
или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима и
огласним таблама НСЗ и Општине Пријепоље, од 29.06.2017.
године до 12.07.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и чланa 4 СпораБесплатна публикација о запошљавању

зума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера
или програма АПЗ-а између Oпштине Нова Варош и НСЗ - Филијале
Пријепоље за 2017. годину број 3507-101-1/2017 од 07.04.2017. године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за
2017. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба и Oпштина Нова
Варош финансирају незапослена лица са територије општине Нова
Варош која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје
најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у
програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова
за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац са седиштем (или организационом јединицом) на територији општине Нова Варош који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у
програм код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупно
планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у организационој јединици
Националне службе -Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље, на
телефоне: 033/61-258, 033/719-039 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајтовима и
огласним таблама НСЗ и Oпштине Нова Варош, од 28.06.2017.
године до утрошка средстава, а најкaсније до 30.11.2017.
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 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13), чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и чланa 4 Споразума о
регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између Општине Пријепоље и НСЗ - Филијале Пријепоље
за 2017. годину број 3507-101-4/2017 од 04.05.2017. године, a у складу
са Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину
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Јавни позив
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017.
ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са седиштем или организационом јединицом на територији општине Пријепоље, у једнократном
износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање - Филијала Пријепоље (у даљем
тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, старији од
50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година
старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости
који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица,
а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у првој и другој групи ЈЛС;
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у трећој групи ЈЛС;
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13), чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и чланa 4 Споразума о
регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ између Општине Нова Варош и НСЗ - Филијале Пријепоље
за 2017. годину број 3507-101-1/2017 од 07.04.2017. године, a у складу
са Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017.
ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са седиштем или организационом јединицом на територији општине Нова Варош, у једнократном
износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање - Филијала Пријепоље - Испостава Нова Варош (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, старији од
50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година
старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости
који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у организационој јединици Националне службе, путем телефона: 033/719-038 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица,
а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у првој и другој групи ЈЛС;
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у трећој групи ЈЛС;
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој
организационој јединици Националне службе, као и на сајту www.nsz.
gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања 29.06.2017.
године до утрошка расположивих средстава, а најкасније до
07.07.2017. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у организационој јединици Националне службе, путем телефона: 033/719-038 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој
организационој јединици Националне службе, као и на сајту www.nsz.
gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања 28.06.2017.
године до утрошка расположивих средстава, а најкасније до
30.11.2017. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл.
42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2017. годину број 2000-101-2/2017
од 10.05.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
СТАРА ПАЗОВА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала
Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог
посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном
износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају
самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за
незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у Филијали Сремска Митровица, путем телефона: 022/638-828
и 022/638-834, Општини Стара Пазова 022/310-013 или на сајту www.
nsz.gov.rs и сајту www.starapazova.rs.
Јавни позив је отворен од 27.06.2017. године, а последњи рок
за подношење захтева са бизнис планом је 15.09.2017. године.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана
запошљавања oпштине Инђија за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2017. годину број 2000-101-4/2017
од 10.05.2017. године
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Јавни позив
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
ИНЂИЈА
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни
рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба)
на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада, са седиштем на територији oпштине Инђија, може организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује незапослена лица из категорија теже запошљивих лица,
дефинисаних Националним акционим планом запошљавања, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним ЛАПЗом, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Сремска Митровица Испостава Инђија.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи
аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана
у Регистар Агенције за привредне регистре.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

лених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни
рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба)
на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада, са седиштем на територији oпштине Ириг, може организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује незапослена лица из категорија теже запошљивих лица,
дефинисаних Националним акционим планом запошљавања, у складу
са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним ЛАПЗ, која
се воде на евиденцији НСЗ Филијала Сремска Митровица - Испостава
Ириг.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи
аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана
у Регистар Агенције за привредне регистре.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби
за запошљавање - Филијала Сремска Митровица, телефон: 022/638830, Општини Ириг, Ириг, Војводе Путника 1, телефон: 022/400-603
или на сајту: www.nsz.gov.rs и www.irig.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту
Националне службе за запошљавање, а последњи рок за
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 17. јула 2017.
године.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби
за запошљавање - Филијала Сремска Митровица, телефон: 022/638830, Општини Инђија - Агенцији за економски развој општине Инђија,
телефон: 022/556-060, или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.indjija.
net.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту
Националне службе за запошљавање, а последњи рок за
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 17.07.2017.
године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана
запошљавања Општине Ириг за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2017. годину, број 2000-101-6/2017
од 05.05.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
ИРИГ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапос-
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Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана запошљавања општине Инђија за 2017. годину и Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2017. годину број 2000-1014/2017 од 10.05.2017. године

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана запошљавања Општине Ириг за 2017. годину и Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2017. годину број 2000-1016/2017 од 05.05.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
ИНЂИЈА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
ИРИГ

Расписују

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје
најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у
програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова
за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје
најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у
програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова
за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који има седиште или организациону јединицу на територији oпштине Инђија и припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у
програм код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупно
планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који има седиште или организациону јединицу на територији општине Ириг и припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у
програм код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупно
планираног броја лица за укључивање у програм).
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у Националној служби за
запошљавање - Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија,
канцеларији Агенције за економски развој општине Инђија или преузети са сајта Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и
сајта Општине Инђија www.indjija.net.

Информације о програму могу се добити у Националној служби за
запошљавање - Филијала Сремска Митровица - Испостава Ириг, шалтеру Општине Ириг, Ириг, Војводе Путника 1 или преузети са сајта
Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs и сајта Општине
Ириг: www.irig.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ
и Општине Инђија, до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

Јавни позив је отворен од 30. jуна 2017. године, када је
објављен са сајту НСЗ и Општине Ириг, до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до
30. новембра 2017. године.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља05.07.2017. | Број 733 |
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Јавни позив
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана
запошљавања oпштине Стара Пазова за 2017. годину и Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2017. годину број 2000-1012/2017 од 10.05.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
СТАРА ПАЗОВА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017.
ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са седиштем на територији
oпштине Стара Пазова, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова (у
даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, старији од
50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година
старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости
који су имали/имају статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица,
а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до
30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског
старања, у првој и другој групи ЈЛС.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у Филијали Сремска Митровица, путем телефона: 022/638-828
и 022/638-834, Општини Стара Пазова: 022/310-013 или на сајту www.
nsz.gov.rs и сајту www.starapazova.rs.
Јавни позив је отворен од 27.06.2017. године до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана запошљавања
општине Инђија за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину број 2000-101-4/2017 од 10.05.2017.
године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
ИНЂИЈА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала
Сремска Митровица - Испостава Инђија (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу
од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако
лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у Филијали Сремска Митровица, путем телефона: 022/638-828
и 022/638-834, Општини Инђија - Агенцији за економски развој општине Инђија, телефон: 022/556-060 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту
www.indjija.net.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs и сајту
Општине Инђија - www.indjija.net, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.07.2017. године.

Посао се не чека, посао се тражи
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана
запошљавања за општину Пландиште за 2017. годину и Споразума
о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања - суфинансирање за 2017. годину број 3600-101-2/2017 од 28.04.2017. године
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ВРШАЦ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПЛАНДИШТЕ
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за
2017. годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе,
очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају (искључиво са територије општине Пландиште): органи аутономне покрајине
и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције
за привредне регистре.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби Филијала Вршац или Општини Пландиште.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту www.
nsz.gov.rs, на сајту www.plandiste-opstina.rs, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 29.07.2017.
године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне
службе за запошљавање и Општине Сокобања за 2017. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
СОКОБАЊА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје
најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у
програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова
за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у
програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу
сваке филијале и не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за
укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити на телефоне Националне
службе: 019/444-518 и 018/830-654.
Јавни позив је отворен од 30.06.2017. године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније
до 30.11.2017. године.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне
службе за запошљавање и Општине Бољевац за 2017. годину
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Јавни позив
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА
БОЉЕВАЦ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017.
ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје
најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у
програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова
за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у
програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу
сваке филијале и не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за
укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за
привредне регистре.

лених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни
рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба)
на основу јавног конкурса.
У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих
категорија теже запошљивих, у складу са Националним акционим планом за 2017. и стањем и потребама локалног тржишта рада.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи
аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана
у Регистар Агенције за привредне регистре, чије је седиште на територији општине Бољевац.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби
за запошљавање - Филијала Зајечар.
Јавни конкурс је отворен од 30.06.2017. године, а последњи
рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је
14.07.2017. године.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити на телефоне Националне
службе: 019/444-518, 030/461-353.
Јавни позив је отворен од 30.06.2017. године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније
до 30.11.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), као и на основу Локалног
акционог плана запошљавања oпштине Бољевац и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину број
2908-101-2/2017 од 19.04.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ЗАЈЕЧАР И ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапос-

Посао се не чека, посао се тражи

26

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

| Број 733 | 05.07.2017.

Јавни позив

Највећа понуда слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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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.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“,
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), а у складу са Закључком Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-5016/2017 од 26. маја 2017. године,
Управа за јавне набавке
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Управа за јавне набавке,
Немањина 22-26, Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за нормативне послове,
у звању саветник

Одсек за регулативу у јавним набавкама, Сектор за
послове јавних набавки
1 извршилац
Опис послова: учествује у припреми прописа из области јавних набавки;
израђује стручна мишљења на нацрте закона и подзаконских аката чији су
предлагачи други органи државне управе из области јавних набавки; сарађује
са радном групом на измени закона из области јавних набавки; учествује у изради стручних мишљења из области јавних набавки; утврђује испуњеност услова и критеријума за именовање грађанског надзорника; припрема решење о
именовању грађанског надзорника за одређену јавну набавку; припрема предлог мера ради развоја и унапређења система јавних набавки; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и делокруга рада
Управе за јавне набавке - усмено; познавање Закона о државној управи; познавање подзаконских аката у области јавних набавки - усмено (http://www.ujn.
gov.rs/ci/propisi/podzakoni); познавање рада на рачунару - провера практичним
радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку унапређењу области
јавних набавки, у звању млађи саветник
Група за развој система јавних набавки, Сектор за
послове јавних набавки
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради модела одлука и других аката које наручилац доноси у поступку јавне набавке; учествује у припреми стручне литературе; учествује у изради модела оквирних споразума и других аката предвиђених
Законом о јавним набавкама; учествује у изради програма обука за наручиоце
и понуђаче из области јавних набавки обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и делокруга рада
Управе за јавне набавке - усмено; познавање Закона о државној управи; позна-
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вање подзаконских аката (уредбе и правилници) у области јавних набавки усмено (http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/podzakoni); познавање рада на рачунару
- провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за припрему и спровођење
полагања стручног испита за службеника за
јавне набавке, у звању млађи саветник

Група за развој система јавних набавки, Сектор за
послове јавних набавки
1 извршилац
Опис послова: учествује у припреми начина и програма стручног оспособљавања и начина полагања стручног испита за службеника за јавне набавке;
обавља послове који се односе на организацију и спровођење испита за службеника за јавне набавке; припрема решења о одобравању полагања испита и
сачињава записник о полагању испита; води базу података пријављених кандидата за службеника за јавне набавке и њихових резултата по спроведеном
испиту; учествује у припреми извештаја о спроведеним испитима; води регистар службеника којима су издати сертификати; пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима која се односи на правилну примену прописа о јавним
набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и делокруга рада Управе за
јавне набавке - усмено; познавање Закона о државној управи; познавање Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног
испита за службеника за јавне набавке - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА
III Место рада: Београд, Грачаничка 8
IV Aдреса на коју се подносе пријаве: Управа за јавне набавке, Немањина
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лица која су задужена за давање обавештења: Оливера Рајковић и
Стефан Оташевић, контакт телефон: 011/2888-712.
VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије;
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; копирана или очитана лична карта; изјава у
којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит, а кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
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Администрација и управа
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места је могуће
преузети на веб-страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://
www.suk.gov.rs, у делу „Документи-Обрасци“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива
на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку обавиће се почев од 24. јула 2017. године, од 8.30 часова у Палати
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно крило), о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени на контакте (адресе или бројеве
телефона) које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка
бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у
својим пријавама.
Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9 Закона о државним службеницима којим је утврђено
да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду)
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Управе за јавне набавке:
www.ujn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
Кикинда, Иђошки пут 4
тел. 0230/422-760

Шеф Службе водовода

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевински факултет - хидраш, радно
искуство 3 године, да је кандидат држављанин РС, лекарско уверење о општој
здравственој способности за рад. Пробни рад 3 месеца.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оргинал уверења о држављанству Републике Србије, CV,
фотокопију радне књижице (страница са општим подацима, странице на којима је исказан радни стаж), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци), уверење основног суда да кандидат није
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница и фотокопију личне
карте (ако је чипована доставити очитану). Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком „За
избор кандидата за послове шефа Службе водовода - пријава на оглас (име и
презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично на шалтер
писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења у вези са огласом се могу добити путем телефона: 0230/422-760.
Рок за подношење пријава је 20.07.2017. године.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Балканска 63/5

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Општи услови: високо образовање на студијама II степена, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно VII степен стручне спреме; најмање 1 годинa радног искуства у области образовања
и васпитања; познавање енглеског језика; знање рада на рачунару. Посебни
услови: познавање система образовања, познавање система јавних финансија,
познавање прописа из делокруга рада установе, организационе и комуникацијске способности, искуство у организацији семинара и обука, познавање организације тимског рада.
ОСТАЛО: Уз пријаву са потпуном радном и личном биографијом, кандидат треба да достави следећу документацију: уверење о држављанству РС - не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење из основног и вишег
суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, као и уверење из полицијске управе да лице није осуђивано за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова за које конкурише; оригинал
или оверену фотокопију дипломе (доказ о стручној спреми); доказ о радном
искуству (копија радне књижице); лекарско уверење; план и програм рада установе. Пријаве са конкурсном документацијом достављају се Управном одбору
Центра за стручно усавршавање Крушевац, 37000 Крушевац, Балканска 63/5, са
назнаком „За конкурс”, у затвореној коверти, у року од 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији, неће се узимати у обзир. Само кандидати који буду ушли у ужи
избор биће контактирани.

НИШ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Ниш, Страхињића Бана бб

Нишавски управни округ на основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4965/2017 од 26. маја
2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Нишавски управни округ, Ниш,
Страхињића Бана бб
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за опште послове, Стручна
служба, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: води персоналне и друге евиденције државних службеника и
намештеника и израђује месечне извештаје за Централну кадровску евиденцију; организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе
Стручне службе и прати квалитет и начин пружања уговорених услуга; учествује у припреми и изради нацрта кадровског плана; учествује у припреми пред-
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лога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној
служби и обавља послове аналитичара радних места; припрема уговоре које
закључује Управни округ; обавља послове којима се обезбеђује доступност
информацијама од јавног значаја; стара се о пословима безбедности и здравља
на раду и припрема и спроводи план интегритета органа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима - усмено, познавање Закона о државној управи - усмено, познавање
организационе структуре Нишавског управног округа - усмено, познавање
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ, познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивација - усмено.
Место рада: Ниш, Страхињића Бана бб
III Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Нишавски управни округ,
18000 Ниш, Страхињића Бана бб, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места“.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Зорица Вукадиновић,
тел. 018/505-143, Стручна служба Нишавског управног округа.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да
ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).

VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од најмање шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања
и вештина у изборном поступку обавиће се у Нишу, Страхињића Бана бб, ПЦ
„Амбасадор“, III спрат, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на
адресе које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Нишавског управног
округа: www.nis.okrug.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима може се погледати опис
послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
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„ЕЛС“ ДОО

11000 Београд, Булевар деспота Стефана 115
тел. 064/8585-468
e-mail: mlazic@elssec.rs

Службеник обезбеђења

на одређено време, за рад у Краљеву
4 извршиоца

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; пожељно је радно искуство на
пословима обезбеђења, али није неопходно.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Земун, Милана Решетара 2Д

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увод, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којма се води службена евиденција
или да ће то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.
gov.rs, у делу Конкурси.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.

Бесплатна публикација о запошљавању

„ГАТИНГ“ ДОО

Магационер - возач

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: возачкa дозволa Б категорије, основно знање рада на рачунару, да је
кандидат непушач. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона, на
број: 011/4094-468.

ХАМБУРГЕРИЈА „АНДРЕА И ТАСИЈА“
25000 Сомбор, Апатински пут 4
тел. 063/7636-122

Кувар - продавац
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме, помоћни кувар, кувар, рад у
сменама, ноћни рад. Рок за пријаву на конкурс је до попуне радних места.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРАНКО
26300 Вршац, Загорска 8

Електричар - електроинсталатер
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме електроструке, електричар - електроинсталатер; возачка дозвола Б категорије; радно искуство шест месеци. Теренски рад, радно место са повећаним ризиком. Јављање кандидата на телефон:
064/157-9251, e-mail: elektrotehnikabranko@gmail.com или на адресу: Вршац,
Вука Караџића 3, од 7 до 15 часова. Особа за контакт: Бојан Милутинов. Рок за
пријаву на оглас: до 26.07.2017. године.

„DOLLY BELL“ DOO

Београд, Бирчанинова 27
тел. 060/8090-918
e-mail: s.stefanovic@dolly-bell.rs

Благајник - административни радник фактуриста

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено
време 3 месеца
Опис посла: исплата плата, контролисање дневних пазара.
УСЛОВИ: економска струка, најмање 2 године радног искуства на истим или сличним пословима.

Шанкер

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено
време 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: послови шанкера у хотелу.
УСЛОВИ: конобар - шанкер, бармен; без обзира на радно искуство.

Конобар

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено
време 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: послови конобара у хотелу.
УСЛОВИ: конобар, без обзира на радно искуство.

Кувар

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено
време 3 месеца
4 извршиоца
Опис посла: послови кувара у кухињи хотела.

„VIP SECURITY“ DOO

тел. 011/2282-970, 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

место рада: подручје Републике Србије изузев
Београда, на одређено време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство; пожељно
је да кандидат има положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање оружјем.
Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију на
наведену мејл адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

UTR „BOSS“ СУБОТИЦА

Суботица, Матије Корвина 7-8
тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Посластичар

10 извршилаца
Опис посла: послови посластичара у ресторану - пицерији.

Кувар

10 извршилаца
Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, обавезно радно искуство
у траженом занимању.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се
јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Ивана Чакић.

„SINTERFUSE“ DOO

Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 060/031-0171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Пројектни менаџер

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: кувар, без обзира на радно искуство.

Опис посла: израда интерних пројеката.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се
јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Славица Стефановић.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне спреме; радно
искуство од 5 до 10 година рада на пројектима; енглески језик - виши ниво;
информатичка обука; обука за Autocad. Током рада на терену обезбеђен превоз
и исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити
послодавцу путем телефона или послати радну биографију путем и-мејла. Лице
за контакт Љиљана Кнежевић.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345
064/65-82-346
e- mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења

50 извршилаца
место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш,
Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи
Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас, на
одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил,
без обзира на радно искуство; пожељно основно познавање енглеског или руског језика. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се
јаве на наведене телефонe или да своје радне биографије доставе на и-мејл
послодавца.
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„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ
Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил;
обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство није неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
на и-мејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Касир/касирка

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца; наплаћивање продате
робе по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна; вршење примопредаје
касе и послова и предаје пазара на крају смене; савесно и пажљиво руковање
повереним средствима рада; љубазно и коректно понашање према купцима и
колегама; придржавање прописа из области из заштите на раду и ППЗ; поседовање уредне санитарне књижице; пријављивање нерегуларности у раду других
запослених непосредном руководиоцу; поштовање организације рада и пословања код послодавца, као и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; обавештавање послодавца о битним околностима које утичу или би могле утицати на обављање
послова утврђених уговором о раду; обавештавање послодавца о свакој врсти
потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете;
извршавање радних налога непосредног руководиоца и директора; доследно
поштовање, спровођење и придржавање одредби закона, Правилника о раду и
других аката послодавца, процедура и упутстава; незлоупотребљавање права
на одсуство због привремене спречености за рад; пристојно понашање на раду,
коректан однос према странкама, пословним партнерима и другим запосленим
код послодавца; давање предлога за оптимизацију и унапређење пословања;
чување пословне тајне.
УСЛОВИ: Образовање и радно искуство нису пресудни услови. Обезбеђен је
смештај, рад у сменама. Послодавац организује обуку за рад на каси. Неопходна прецизност и одговорност у раду са новцем, спремност на тимски рад;
да су кандидати вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве
надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор
са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Точилац горива

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво; наплаћивање
продатог горива по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна; вршење
сменског и дневног пописа горива; вођење рачуна о уредности места где се
обавља посао; у случају рекламације од стране купца предузимање одговарајуће мере и упућивање код надлежног за обављање тог дела посла како
би купац био задовољан; по завршетку посла у задњој смени обезбеђивање
инвентара и објекта од евентуалне штете; савесно и пажљиво руковање повереним средствима рада; љубазно и коректно понашање према купцима и према
колегама; придржавање прописа из области заштите на раду и ППЗ; уредно
подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне санитарне књижице;
сношење одговорности за све мањкове који настану за време сопственог рада, а
ако је немогуће утврдити када је мањак настао солидарно одговарање са својим
колегама; савесно и одговорно обављање послова на којима се ради; пријављивање нерегуларности у раду других запослених непосредном руководиоцу;
поштовање организације рада и пословања код послодавца, као и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног
односа; обавештавање послодавца о битним околностима које утичу или би
могле утицати на обављање послова утврђених уговором о раду; обавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и
настанак материјалне штете; извршавање радних налога непосредног руководиоца и директора; доследно поштовање, спровођење и придржавање одредаба закона, Правилника о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава; не злоупотребљавање права на одсуство због привремене спречености за
рад; пристојно понашање на раду, коректан однос према странкама, пословним
партнерима и другим запосленим код послодавца; давање предлога за оптимизацију и унапређење пословања; чување пословне тајне.

„MAESTRO SOKO“ DOO

Соко Бања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог образовног профила; радно
искуство 12 месеци. Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла
или телефоном. Лице за контакт Жељко Баришић.

„ПАРАЛЕЛА ПЛУС“ ДОО

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 134/5
тел. 064/8133-031
e-mail: vojin.drakulic@paralelatradesolutions.rs

Продавац у киоску

место рада: Београд - Стари град, Земун, Нови
Београд
6 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме. Рад у сменама, пуно радно време; без
обзира на радно искуство. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати путем поште или на
и-мејл адресу: vojin.drakulic@paralelatradesolutions.rs.

СЗФР „СЛОБА“
СЛОБОДАН ИВАНИШЕВИЋ

11070 Нови Београд, Недељка Гвозденовића 40, Локал 1
тел. 064/3825-045

Mушко-женски фризер
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме, са радним искуством од најмање 6
месеци. Рок за пријаву на конкурс је до 60 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем телефона: 064/3825-045.

BUTANGAS INTERNATIONAL DOO

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 65
тел. 011/2120-589
e-mail: danijela.petrovic@butangas.co.rs

Књиговођа
Опис посла: асистирање у књиговодству приликом извештавања за локалне
потребе и потребе групе; припрема документацију за књижење.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, пожељан смер: рачуноводство и ревизија. Познавање рачуноводствених и пореских прописа, Ms
Office, возачка дозвола, енглески језик на средњем или вишем нивоу. Пожељно познавање рада у књиговодственом програму Pantheon. Радно искуство од
минимум 12 месеци на књиговодственим пословима. Пробни рад од 6 месеци.
Пуно радно време, рад у канцеларији. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати путем
поште или на e-mail адресу: danijela.petrovic@butangas.co.rs.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису пресудни услови. Обезбеђен је
смештај; рад у сменама, ноћни рад. Послодавац организује обуку за дато радно
место. Неопходни су прецизност и одговорност у раду са новцем, спремност на
тимски рад. Кандидати треба да су вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за
групни разговор са послодавцем.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању
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Трговина и услуге

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА „АЛДЕБАРАН“ДОО
11070 Нови Београд, Гандијева 243/23
тел. 011/2176-238
e-mail: jelena@aldebaran.rs

Шеф рачуноводства

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска струка. Пробни рад у трајању
од 6 месеци. Познавање рада на рачунару: Excel, Word; знање енглеског језика
на почетном нивоу; радно искуство од 5 година на пословима рачуноводства.

Контиста

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска струка. Пробни рад у трајању од
6 месеци. Познавање рада на рачунару: Excel, Word; познавање енглеског језика на почетном нивоу; радно искуство од 1 године на пословима рачуноводства.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на e-mail адресу: jelena@aldebaran.
rs или на контакт телефон: 011/2176-238.

МАРКО СЕКУЛИЋ ПР
ТРГОВИНСКА РАДЊА „ЦВЕТНА КУЋА“
11000 Београд, Војводе Степе 97
тел. 064/1962-424

Цвећар - аранжер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, потребно претходно искуство у раду у
цвећари, аранжирање цвећа. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 064/196-24-24. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

,,STYLOS” DOO

Нови Сад, Футошки пут 67
e-mail: stoja@stylos.rs

Продавац

у књижари у Београду, на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно искуство на истим или
сличним пословима и познавање енглеског језика. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу на наведену мејл адресу. Оглас је отворен 15 дана.

„ФЕМАН“ ДОО

Опис посла: рад на поправци и одржавању машина, глодалица, стругова, машина за обраду метала.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен, КВ или ВК радник.
Тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са искусвом. Потребно је познавање механике, хидраулике и пнеуматике.

Возач

на одређено време
3 извршиоца
Опис посла: управљање електрокорпама за рад на терену
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен, положена Ц категорија, пожељна и Е категорија. Тражимо одговорну и вредну особу, пожељно
са искуством и спремну за рад на терену. Пружамо могућност учења и обуке
запослених. Пожељно је искуство као возач камиона са приколицом минимум
1 година.

Комерцијалиста

на одређено време
3 извршиоца
Опис посла: комерцијалиста за рад на терену, западна Србија (ужички крај),
Београд и Црна Гора, обилазак терена, продаја електропроизвода.
УСЛОВИ: минимум VI или VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или електроинжењер, обавезна Б категорија. Тражимо одговорну и вредну
особу, пожељно са искуством и спремну за рад на терену.

Туризмолог

пословна јединица Хотел „Равни Гај“ у Книћу, на
одређено време
2 извршиоца
Опис посла: маркетинг и рекламирање хотелских услуга, стално контактирање
потенцијалних корисника услуга, организација скупова, прослава.
УСЛОВИ: минимум VI или VII степен туристичког или угоститељског смера. Тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са радним искуством и спремну за
рад на терену; обавезна Б категорија.
ОСТАЛО: Кандидати могу доставити пријаве лично или поштом на горенаведену адресу или електронским путем на и-мејл адресу: kadrovska@feman.co.rs.
За све додатне информације тел. 035/230-000, Бојана Јовановић. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

МАЈСТОР У КУЋУ

18000 Ниш, Сомборска 19
e-mail: majstorukuci.nis@mail.com

35000 Јагодина, Вихорска 1
тел. 035/230-000

Продавачица електро и водоводног материјала

Електричар/електромонтер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - продавац, возачка дозвола. Адреса и телефон за контакт: Бранка Миљковића 104 (9-10ч.), 060/0272-059.

Опис посла: рад на извођењу електрорадова на терену, рад у фабрици на електроинсталацијама и одржавању, инсталирање НН мреже и шемирање ормана
и електроопреме.

11000 Београд, Булевар деспота Стефана 115
e-mail: mlazic@elssec.rs

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен, КВ или ВК радник.
Тражимо одговорну и вредну особу, са или без радног искуства, спремну за рад
на терену.

Варилац

на одређено време
3 извршиоца
Опис посла: послови заваривања позиција за производни процес, израда грађевинске и индустријскле браварије, аутогено заваривање - MIG, WG, TIG поступак заваривања, гасно сечење материјала, сечење и савијање НТ и ТВ лима.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен, ПК или НК радник.
Тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са радним искуством и спремну
за рад на терену.

Машинбравар

на одређено време
2 извршиоца
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„ЕЛС“ ДОО БЕОГРАД

Службеник обезбеђења за рад у Нишу
на одређено време до 12 месеци
12 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању; пожељна
лиценца за обављање послова обезбеђења или спремност за лиценцирање;
пожељно искуство на пословима обезбеђења; пожељно више од 6 месеци на
евиденцији Националне службе за запошљавање (уверење НСЗ). Телефон за
контакт: 064/8585-468. Рок за пријаву: 15.07.2017. године.

EASY CASH

18000 Ниш, Обреновићева бб
тел. 018/250-058
e-mail: jovanovic.marija 83@yahoo.com

Благајник у мењачници
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, сертификат за обављање
мењачких послова, знање рада на рачунару, радно искуство: 6 месеци.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Mедицина

„ВДХ СИСТЕМ“ ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Димитрија Туцовића 14
тел. 062/254-620
e-mail: vdhsistem@gmail.com

Службеник обезбеђења са лиценцом
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме; рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен
превоз, возачка дозбола Б категорије, лиценца за вршење основних послова
службеника обезбеђења - без оружја и са оружјем. Јављање кандидата на горенаведни број телефона и мејл. Рок за пријаву: до 25.07.2017.

“STYLOS” DOO

21000 Нови Сад, Футошки пут 67
e-mail: stoja@stylos.rs

Продавац

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; основна информатичка обука;
енглески језик - почетни ниво; пожељно радно искуство на истим и сличним пословима. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до
13.07.2017.

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО

24000 Суботица, Јована Микића 18
e-mail: petra.pasagic@autokucaalfa.com

Ауто-механичар - ауто-електричар
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, ауто-електричар, без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Слање биографија на горенаведену
и-мејл адресу. Оглас остаје отворен до 15.07.2017. године.

„АТМ“ ДОО СЕВОЈНО

31205 Севојно, Миливоја Марића бб
тел. 031/714-240

Референт продаје

за рад у Пожеги, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, дипломирани економиста и дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, завршена основна информатичка обука и енглески језик - средњи или
виши конверзацијски ниво. Рок трајања конкурса: 30.07.2017. године. Слање
пријава на e-mail: officeatm.co.rs.

Mедицина
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
За потребе
Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Центра војномедицинских установа Београд и Војномедицинског центра Нови Сад
планира расписивање конкурса за пријем у радни однос:

Професионални војници санитетске службе

на одређено време, уговор о раду до три године (са
могућношћу даљег продужења)
130 извршилаца
Место рада:
• Београд: 109 медицинских техничара општег смера, 1 педијатријска сестра, 1
гинеколошко-акушерска сестра, 12 лабораторијских техничара и 2 фармацеутска техничара
• Ниш: 1 медицински техничар општег смера и
• Нови Сад: 4 медицинска техничара општег смера.
УСЛОВИ: медицински техничар општег смера, педијатријска сестра, гинеколошко-акушерска сестра, лабораторијски техничар и фармацеутски техничар;
радно искуство небитно; лица до 30 година; упут заинтересованих лица на
добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије.

Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати који нису добровољно служили војни рок са оружјем, потребно је да
поднесу пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем надлежном
центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. После одслуженог војног рока са оружјем лица конкуришу за наведена
радна места.
За добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије се могу пријавити
кандидати мушког и женског пола који у календарској години навршавају од 19
до 30 година живота.
Општи услови за пријаву кандидата на добровољно служење војног
рока су: да је лице држављанин Републике Србије; да није осуђено на казну
малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела
(док казну не издржи или не буде пуштено уз условни отпуст); да се не води
кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности; да је здравствено способно за војну службу; да није одлужило војни рок са
оружјем и да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
Трајање конкурса: до попуне.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ” НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

1) Медицинска сестра - техничар на одсеку,
одељењу

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са боловања

2) Главна куварица

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са неплаћеног одсуства
Све сходно чл. 4 став 1 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
(„Сл. гласник РС” бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015).
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба
да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац и то: за послове медицинске сестре - техничара
на одсеку, одељењу: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа и положен стручни испит, радно искуство од 6 месеци; за послове главне
куварице: IV или III степен стручне спреме куварског или прехрамбеног смера,
радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву, која треба да садржи кратку
биографију, доставе: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, доказ о
радном искуству, за послове под редним бројем 1 и доказ о положеном стручном испиту у овереној фотокопији, обичну неоверену фотокопију личне карте.
Рок за достављање пријава кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ и на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење
о избору кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења
одлуке. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас за
пријем у радни однос” или лично предају у Правну службу Специјалне болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ „КОВИН”
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Психолог

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже до 18 месеци
УСЛОВИ: завршен факултет, VII степен стручне спреме, звање дипл. психолог,
најмање 1 година радног искуства у психијатријској установи. Кандидати су у
обавези да доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о
завршеној стручној спреми, фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Изабрани кандидат је у обавези да достави лекарско уверење. Пријаве са
потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Возач

на одређено време до 31.12.2017. године
Опис послова: обавља све вожње за потребе ДЗ укључујући и превоз пацијената на дијализу, као и хитан превоз пацијената, задужује се возилом и одговара
за његову исправност, одржава возило и отклања ситне кварове, стара се о
хигијени возила, води рачуна да у возилу постоји сва потребна, законом прописана опрема, води рачуна о регистрацији возила којим је задужен, обавља и
друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, најмање завршена осмогодишња школа, возачки испит Б и Ц категорије, здравствена способност за
послове професионалног возача. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом
и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи, оверену фотокопију возачке дозволе, извод из матичне књиге рођених
(не старији од шест месеци или оверена фотокопија), уверење о држављанству
(не старије од шест месеци или оверена фотокопија), уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак
по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан. Лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова професионалног возача. С обзиром да се ради о радном месту возача санитетског превоза,
неопходно је претходно радно искуство професионалног возача у трајању од
најмање три године. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење.
Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адесом и контакт телефоном, као и
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу ДЗ или послати на наведену адресу. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Патронажна сестра
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом: завршена виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра или висока медицинска школа струковних студија, смер струковна медицинска сестра, VI степен стручне спреме; возачака дозвола Б категорије; положен стручни испит;
лиценца за рад. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству,
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој школи са положеним стручним
испитом, оверену фотокопију лиценце или решења о упису о комору, уверење
суда да против њих није покренут кривични поступак и уверење Министарства
унутрашњих послова да нису правоснажном судском одлуком осуђивани за кривично дело. Предност имају кандидати са искуством.

Возач санитетског возила

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

на одређено време због повећаног обима посла

Медицински техничар

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, завршен III или IV степен стручне спреме (саобраћајна, ауто-механичарска); положен испит за возача Б, Ц и Д категорије. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте,
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи, фотокопију возачке дозволе, уверење суда да против њих није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да нису
правоснажном судском одлуком осуђивани за кривично дело. Предност имају
кандидати са искуством.

Служба за дијализу, на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета до повратка на рад
Опис послова: Поред послова своје струке обавља и следеће: обезбеђује квалитет лечења и брине о болесницима; допрема потребан материјал за рад; припрема и врши дијализни третман; током третмана прати и региструје податке
везане за виталне параметре болесника и параметре на апарату за дијализу;
припрема и документује податке у вези са болесником (телесна тежина, крвни
притисак, температура и др.); води протокол болесника; даје терапију прописану од стране лекара, учествује у визити; стерилише потребан материјал; ради
на електронском фактурисању; дезинфикује апарате за дијализу пре и после
дијализног третмана (споља и унутра) у складу са упутством произвођача; у
току примопредаје обавештава колегу наредне смене о протеклом дијализном
третману; учествује у месечном попису потрошног материјала; контролише рад
АВ фистула и исте превија, одржава ЦВ катетере и исте превија; сваку сумњу у
тачност или сваки квар одмах пријављује електроничарима, главној или одговорној сестри; води медицинску документацију у папирној и електронској форми; у свом раду се мора придржавати начела кодекса етике и професионалног
понашања према пацијентима и сарадницима; мора водити рачуна о сопственој
безбедности и безбедности пацијената и сарадника; на радном месту дужан је
да носи прописану радну одећу и обућу; ради и друге послове своје струке по
налогу начелника, шефа одељења или одсека.
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом и завршена средња медицинска школа, IV степен и положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Доктор медицине

на одређено време од 24 месеца, за рад у Служби за
хитну медицинску помоћ са санитетским превозом
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, одобрење за
самосталан рад - лиценца. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију извода из матичне књиге рођених и венчаних (уколико је
дошло до промене личног имена), фотокопију уверења о држављанству, фото-

36

копију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце Лекарске коморе, лекарско
уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу).
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да
приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности
за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс - не отварати”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
362210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 28.06.2017. године поништава
се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виша медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за педијатрију, на одређено време
до повратка запослене са породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета или њеног престанка
радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа - смер педијатријски или виша медицинска
сестра - техничар или висока медицинска школа струковних студија, струковна
медицинска сестра и положен стручни испит, VI/1 степен, поседовање лиценце
за рад или решење о упису у комору.

2) Медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку за интензивно лечење (јединица
за мождани удар) у Служби за неурологију,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета или њеног престанка радног односа
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV
степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

3) Медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку за колоректалну хирургију у Служби
за хирургију, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству, до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV
степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

4) Анестетичар

за рад у Служби за анестезиологију и
реаниматологију, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству, до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV
степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

5) Лабораторијски техничар

за рад у Одсеку биохемије и имунoхемије, у Служби
лабораторијске дијагностике, на одређено време
ради замене привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству, до повратка запосленог на рад
или његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

6) Фармацеутски техничар

за рад у болничкој апотеци, на одређено време 3
месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа фармацеутског смера и положен стручни
испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), oверену
фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат у/или био у
радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није био у радном
односу). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које заснивају радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и редним
бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 123

Помоћник обдуцента

рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву
са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине

на одређено време до повратка раднице са
трудничког, односно породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине и поседовање лиценце, ако је
лице било у радном односу. Потребна документација: пријава на конкурс са
биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија
лиценце ако је лице радило, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије
од 6 месеци).

Ликвидатор

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV/VI степен стручне спреме економске струке. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије
од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно место_______________“.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25
тел. 025/5742-131

Доктор медицине
3 извршиоца

Опис посла: обавља прегледе пацијената и упућује их на помоћне дијагностичке прегледе, поставља рану или дефинитивну дијагнозу, одређује одговарајуће
терапије, упућује пацијенте на консултативно-специјалистичке прегледе, на стационарно лечење или рехабилитацију, врши оцену здравственог стања и радне
способности, упућује пацијенте на лекарску комисију, издаје лекарско уверење
за суд, обавља мале хируршке и остале интервенције, обавља кућне посете,
врши утврђивање смрти (мртвозорство), води прописане евиденције, обавља
прегледе и дијагностику која је неопходна, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује
врсту и дужину кућног лечења, прописује лекове и медицинска средства, као и
одређене врсте медицинско-техничких помагала, води прописану медицинску
документацију о здравственом стању и лечењу осигураника као и друге послове
у вези свог радног места.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме. Доставити: копију доказа о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, кратку биографију. Пријаве
слати на Правну службу ДЗ Оџаци, 25250 Оџаци, Мостонга 25. Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за доношење
одлуке о избору кандидата је 30 дана.

у Служби за патолошку дијагностику

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Опис послова: врши пријем, чување и смештај лешева; припрема леш за обдукције; асистира лекару при обдукцији; врши тоалету леша; припрема лешеве
за предају породици, односно организује транспорт и отпрему лешева; води
евиденцију о пријему и предаји лешева; чисти и сортира медицинске инструменте и прибор; узети материјал за анализу обележава и шаље на даљу обраду; завршене резултате доставља одељењима. Остало по налогу непосредног
руководиоца. Рад се одвија у отежаним условима због могућности инфекције.

за потребе Службе неурологије, на одређено време
до повратка запослене са трудничког, односно
породиљског боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завршена медицинска школа (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву треба
доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен), оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, општи смер;
положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло

Бесплатна публикација о запошљавању

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
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Медицина
до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________” (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „SUNCE PHARM”

11000 Београд, Љубише Миодраговића 29

Фармацеутски техничар

на одређено време 3 месеца

Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, основна информатичка обука, основно знање енглеског језика.

Лекар специјалиста офталмологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, положен стручни испит, основна информатичка обука, основно знање енглеског језика.

Лекар специјалиста оториноларингологије

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити путем телефона: 065/3432-880, Емина
Степановић.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Слађана Ранимиров.

ЗУ АПОТЕКА „КОД СУНЧАНОГ САТА”
Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном искуству). Рад у сменама,
дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на број
телефона: 069/561-5650, лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛЕКАРСКА ОРДИНАЦИЈА
„ПРЕВЕНТИВА“
Прешево, Омладинска 35
тел. 062/11-52-477, 017/660-561

Дипломирани фармацеут медицинске
биохемије
Опис посла: биохемијске анализе.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII степен стручне спреме, медицински биохемичар; радно искуство није битно; положен стручни испит; радна лиценца
Фармацеутске коморе. Обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати (једна смена - пре подне). Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште или да се јаве на телефоне послодавца.
Лице за контакт Рамизи Самет.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, лиценца за фармацеуте, основна информатичка обука. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу радне биографије
да доставе мејлом.

Национална служба
за запошљавање
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Дипломирани фармацеут

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: дипломирани економиста, 1 година радног искуства на одговарајућим
пословима, познавање рада на рачунару и познавање једног светског језика.
Пробни рад у трајању од 6 месеци. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем дипломираног
економисте на неодређено време, 1 извршилац”. Приликом пријаве на конкурс
кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном економском факултету,
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се
примају. Оглас ће бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 24.05.2017. године у публикацији ,,Послови” поништава се за радно место лабораторијског техничара, са предвиђеним
пробним радом од 6 месеци.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Дипломирани правник

за рад у Служби за правне и економско-финансијске
послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани правник.

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, кућно лечење, здравствену негу и
епидемиологију

Доктор медицине

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине са положеним стручним
испитом.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном правном факултету; оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (само за докторе медицине); биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: “Пријава на оглас број 15/2017”, са наведеним редним бројем
из огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Пољопривреда
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„СВИЛОЈЕВО“
25265 Свилојево, Главна 30
тел. 025/797-000
e-mail: zzsvilojevo@mts.rs

Директор

на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има завршен најмање VII или VI степен стручне спреме;
3 године радног искуства на руководећем радном месту; да приложи програм
развоја задруге за наредни период од 5 година; да се служи писмом и језиком средине (мађарски језик); да кандидат није кривично кажњаван и да се
против њега не води кривични поступак. Права, обавезе, овлашћења и зарада
директора регулисаће се посебним уговором о заради, правима, овлашћењима
и обавезама директора. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће
документе: оверен препис дипломе о стручној спреми, доказ о радном искуству,
краћу биографију о кретању у служби, потврду да није кривично кажњаван и да
се против истог не води кривични поступак, писмени програм развоја ЗЗ „Свилојево“ у наредном периоду од најмање 5 година. Стан није обезбеђен. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком „За Конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Индустрија и грађевинарство
„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА” АД
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

Неквалификовани радник

на одређено време од 12 месеци, рад на терену
(Београд, Ресник, Ваљево)
10 извршилаца
УСЛОВИ: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; радно место са повећаним
ризиком.

Кадровски референт

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографијама послати на и-мејл адресу: konkurs @geosonda.org или се јавити на телефоне: 011/3222-157, 3225-183,
лице за контакт Драгана Нововић.

„МЕТАЛ ГРАДЊА“ ДОО

36212 Ратина, Краљево
Ратина 542
тел. 036/546-1263
e-mail: branislav56@t-com.me

Бравар

на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са радним искуством од минимум годину
дана; искуство у заваривачким пословима; возачка дозвола Б категорије. Рад
је у сменама, са обезбеђеним превозом и исхраном. Пробни рад у трајању од
месец дана.

Возач Д категорије

за интернационални транспорт, на одређено време
8 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме; радно искуство од
минимум годину дана. Теренски рад.

Механичар за камионе - шлепере
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; возачка дозвола Б и Ц
категорије; радно искуство од минимум годину дана. Теренски рад.

„DRA GROUP“ DOO

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1
e-mail: magacin@dragroupw.com

Стручно лице за индустријски отпад
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани технолог, биолог, хемичар; возачка дозвола Б категорије, одлично знање рада на рачунару, енглески
на високом нивоу. Кандидати могу своје биографије да пошаљу на e-mail:
magacin@dragroupw.com. Рок за пријаву је 26.07.2017.

ФРИКОМ

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен стручне спреме (гимназија, правно-биротехничка школа), познавање рада на рачунару (Word и
Excel), искуство у поступку пријаве и одјаве радника на обавезно здравствено и
социјално осигурање, познавање основних законских прописа из области радног права.

Београд, Зрењанински пут бб
тел. 011/2074-135

Финансијско-рачуноводствени референт

50 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен стручне спреме (економски техничар), познавање рада на рачунару (Word и Excel), искуство у
поступку вођења књига у складу са рачуноводственим прописима - рад на обради финансијских података, извода, улазних и излазних фактура.

Пословни асистент генералног директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум VII степен стручне спреме,
напредно познавање рада на рачунару, виши ниво познавања најмање једног
страног језика; искуство у организационим пословима.

Ауто-механичар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на пословима ауто-механичара.

Ауто-електричар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на пословима ауто-електричара.

Помоћни грађевински радник

Радник у производњи
Опис посла: рад у неком од производних погона (производња сладоледа,
поврћа и воћа и теста), паковање и слагање производа, лепљене декларација,
одржавање хигијене машина и остали помоћни послови.
УСЛОВИ: одговорност, спретност, брзина и прецизност, спремност за сменски
рад. Кандидати могу доћи на разговор сваког радног дана, од 8 до 14 часова
или се информисати путем телефона: 011/20-74-135 или писати на мејл: ljudski.
resursi@frikom.rs.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен смештај, храна и превоз; пожељно је радно
искуство у области грађевинских радова.
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ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-792, 2510-961
е-mail: zgp@beotel.rs

Армирач

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: сечење и савијање арматуре на армирачком столу ручним алатом,
постављање и везивање арматуре.

Бравар варилац

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: сечење цеви и профила на меру, бушење делова на стубној бушилици, пасовање и пеглање, бушење на бушилици.

Електричар

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: пуњење батерија и акумулатора, поправке на електричним инсталацијама у предузећу и на градилишту и други налози по налогу послодавца.

Тесар

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: израда оплата, монтажа оплата, демонтажа оплата, праћење понашања оплате током бетонирања, рад на циркулару, моторној тестери

НК грађевински радник

место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено
време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: ручни ископ земље, рашчишћавање терена, ручни истовар, преношење, слагање материјала, ручни утовар шута, чишћење градилишта
УСЛОВИ: образовање није пресудан услов; неопходно радно искуство у траженом занимању (осим за НК грађевинског радника, где радно искуство није битно).
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, на и-мејл или да се јаве на телефон послодавца, лица за контакт: Биљана Ђогић, Милица Цвијовић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашћеног интерног ревизора, 5 година радног искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве путем телефона, лице за контакт Александар Галић.

„ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Програмер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: писање адекватних програма у складу са цртежима купца.
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УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (програмер на CNC
машинама); обавезно искуство у траженом занимању - минимум 2 године.

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (оператер на CNC
машинама), обавезно искуство у траженом занимању - минимум 2 године.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или
да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт Марина Костић.

„STEEL WELD“
ДОО СУБОТИЦА

Суботица, Душана Петровића 2/19
тел. 062/85-80-818, 064/04-38-488
069/56-000-77
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com
d.barbulovic@gmail.com

Бродомонтер

привремени и повремени послови
4 извршиоца
Опис посла: монтажа и склапање секција брода, читање цртежа.
УСЛОВИ: машинска струка (без обзира на степен стручне спреме); обавезно
радно искуство у траженом занимању минимум 6 месеци. Обезбеђен превоз,
смештај и исхрана (2 оброка), дужина радног времена 9 сати дневно; теренски
рад, рад у сменама, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија
послодавца. Пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лица за контакт: Мирослав Гуша, Драгослав Барбуловић.

„COMPANY SU AZOTARA“ DOO
Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

1) Возач теретног моторног возила

место рада Суботица - Биково, на одређено време 3
месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца
Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа.
УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е категорије; без обзира на врсту и степен образовања; радно искуство није битно; обезбеђен смештај, исхрана, превоз; неопходан важећи лекарски преглед.

2) Руковалац радним машинама

место рада Суботица - Биково, на одређено време 3
месеца (могућност продужења уговора)
4 извршиоца
Опис посла: возач улта и виљушкара.
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај, исхрана, превоз, рад у сменама, ноћни рад.

3) Електричар

место рада Суботица - Биково, на одређено време 3
месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца
Опис посла: послови електричара на одржавању у кругу фабрике.

4) Бравар

место рада Суботица - Биково, на одређено време 3
месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца
Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.
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5) Физички радник (хемијски манипулант)

место рада Суботица - Биково, на одређено време 3
месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца
Опис посла: рад у погону.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ
Београд, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом

УСЛОВИ за радна места 3,4 и 5: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај, исхрана, превоз,
рад у сменама, ноћни рад.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Јасмина Новаковић.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/411-392
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митровица,
Рума, Инђија, Стара Пазова, на одређено време
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; радно искуство 12 месеци; возачка
дозвола Е категорије. Теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
дужина радног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послодавцем могућ је сваког радног дана од 8 до 15 сати, на адреси:
29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе путем поште, мејлом или да се јаве телефоном. Лице за контакт Бобан
Шапоњић.

„MGV“ DOO NIŠ

Електроинсталатер

Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб
тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без обзира на радно
искуство; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла или
телефона, лице за контакт Јелена Матић.

Возач теретног возила

место рада Уб, Ваљево, на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

ДОО АЛАТНИЦА „БОКАН Р&М“
ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
21410 Футог, Индустријска 82
тел. 063/508-676

Дипломирани машински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински инжењер/ мастер инжењер
машинства; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона. Рок за пријаву: до 22.07.2017.

„ЛАРГО“ ДОО УЖИЦЕ

31311 Бела Земља, Попова вода бб
тел. 031/560-020

Радник у производњи

привремено-повремени послови
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, радно искуство је небитно. Рок
трајања конкурса: до попуне. Контакт телефон: 031/560-020, Ана Васиљевић.

Саобраћај и везе
„СУНЦЕ ТРАНС“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Кикиндска 5
тел. 064/242-1582

Возач теретног камиона
УСЛОВИ: возачка дозвола Ц категорије, возачка дозвола Е категорије. Рад у
сменама. Контакти са послодавцем: директно упућивање кандидата према
договореним терминима за разговор, Панчево, Кикиндска 5. Јављање кандидата на телефон: 064/242-1582.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО

Батајница - Земун, Царице Јелене 28

Возач цистерне
3 извршиоца

УСЛОВИ: возач цистерне са положеном Е категоријом и положеним АДР испитом за рад са опасним материјалима. Кандидати се могу јавити путем телефона,
на број: 064/859-4410.

Бесплатна публикација о запошљавању

5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад ван просторија послодаваца. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу
путем телефона, особа за контакт Владета Радосављевић или да доставе радне
биографије путем и-мејла.

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 примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2)
овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1.
тачка 3) овог члана прибавља установа.
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Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА ЛАЗИЋ“
11406 Влашка, Краља Александра I 103
тел/факс: 011/8201-178
e-mail: os.bora.lazic@gmail.com

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (из чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања - високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставика школе, за педагога и психолога или високо образовање на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који је уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 90/2008),
при чему кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошолској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; дозвола за рад (лиценца);
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривичан дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; положен испит за
директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију потврде, уверење или друге исправе факултета о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за кандидате који су високо
образовање стекли по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године), оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству
(оверену фотокопију радне књижице или потврду установе о оствареном
стажу), оверен препис/фотокопију уверења, сертификата или друге исправе о познавању српског језика (за кандидате који високо образовање нису
стекли на српском језику по програму одговарајуће високошколске установе), преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се
подносе лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс
за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 060/4155-008.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ”
11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 011/3433-387
011/3430-358

Оглас објављен 21.06.2017. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: професор разредне наставе, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд - Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Оплемењивање
биљака
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Математика и
информатика
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање и на радно
место доцента за ужу научну област Наука о
конзервисању
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Пестициди
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не
старија од шест месеци), достављају се на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област Електроника
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016),
Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника
Електротехничког факултета у Београду и Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника Електротехничког факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених
радова, копија дипломе, односно уверења које важи до издавања дипломе и
уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

1) Ванредни професор за ужу научну област
Инжењерство нафте и гаса
на одређено време од 5 година

2) Ванредни професор за ужу научну област
Механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 7
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Доставити пријаве са прилозима:
биографија, списак стручних радова и сепарати обављених радова, диплома
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

3) Асистент за ужу научну област Инжењерска
геологија, геомеханика и геотехничко
инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асинстена бира се студент одговарајућих докторских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање
8 или кандидат који има академски назив магистра наука коме је прихваћена
тема докторске идсертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана 72
став 1 и став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015).

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

4) Сарадник у настави за ужу научну област
Историјска геологија

на одређено време од 1 године (уз могућност
продужења за још једну годину у току трајања
студија, а најдуже до краја школске године у којој се
студије завршавају)
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави бира се студент одговарајућих мастер
академских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Наведени услови утврђени су одредбама члана 71 став
1 и став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015).
ОСТАЛО за 3 и 4: Доставити пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству). Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА
Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-700

1) Наставник (сва звања) за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг, за наставне
предмете: Увод у електронско пословање,
Менаџерски информациони системи, Стратегија
електронског пословања, Менаџмент у
образовању, Менаџмент знања
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме.

2) Наставник (сва звања) за ужу научну област
Економија и финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

3) Асистент за ужу научну област Економија и
финансије
2 извршиоца

4) Асистент за ужу научну област Менаџмент и
маркетинг
2 извршиоца

ОСТАЛО: Остали услови за радна места 1, 2, 3 и 4 утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/05, 44/10, 93/12,89/13 и 99/14),
Статутом Високе школе и Правилником о начину и поступку избора у звања
и заснивања радног односа наставника и сарадника, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на
адресу: Висока школа модерног бизниса, Београд, Теразије 27, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Карнегијева 4

Ванредни професор за ужу научну област
Органска хемија

за потребе наставе на Катедри за органску хемију
УСЛОВИ: доктор техничких наука, област Хемија и хемијска технологија.

Доцент за ужу научну област Електротехника
за потребе наставе на Катедри за опште техничке
науке

УСЛОВИ: доктор електротехничких наука, област електротехника.

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцента за ужу научну област Металургија
за потребе наставе на Катедри за металуршко
инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука, област металургија или доктор наука - металуршко инжењерство.

Асистент за ужу научну област Металургија
за потребе наставе на Катедри за металуршко
инжењерство

УСЛОВИ: дипломирани инжењер металургије и мастер инжењер металургије,
уписане докторске студије, студијски програм Металуршко инжењерство.
ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова (опширна биографија са освртом
на стручни рад, диплома о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова
са радовима), подносе се у писаној форми на адресу Технолошко-металуршки
факултет, Служба за опште послове - пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4
или Архиви Факултета, електронска верзија: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека
рока за подношење пријаве на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/ 3950-867

Редовни професор за ужу научну област
Софтверско инжењерство
УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама; више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално
стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта и
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник,
монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се
бира, оригинално стручно остварење и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима; већи број научних радова који утичу на
развој научне мисли у ужој области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; већи број научних радова и саопштења
изнетих на међународним или домаћим научним скуповима; остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету; учешће у завршним
радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама.

Ванредни професор за ужу научну област
Информациони системи
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Информациони системи

са 1/3 радног времена, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни,
односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима са
рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење, односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.

Доцент за ужу научну област Софтверско
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни,
односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са
рецензијама и способност за наставни рад.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на
Факултету. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе: диплому
о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију,
списак радова и саме радове. Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу научну област
Синологија, предмет Кинески језик и
књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Општа лингвистика, предмети Фонетика и
фонологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког факултета Универзитета у
Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију
дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Редовни професор за ужу научну област
Имунологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Асистент за ужу научну област Хумана генетика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Патолошка
физиологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Фармакологија,
клиничка фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду. Посебан услов: кандидати који конкуришу за
клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је
наставна база Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу
са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду),
подносе се Писарници Медицинског факултета, на наведеној адреси, у року од
15 дана од објављивања конкурса.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну област
Информатика
на одређено време, изборни период од 5 година

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из научне области организационих наука или електротехнике и рачунарства, са завршеним техничким факултетом. Остали услови
утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр 44/2010) и члана 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, као
и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област
Судска медицина

Универзитетски сарадник у звању асистента за
ужу научну област Информатика

Ванредни професор за ужу научну област
Педијатрија
Ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина (кардиологија)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер информационих технологија - мастер и уписане докторске академске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.

Доцент за ужу научну област Радиологија

Универзитетски сарадник у звању асистента за
ужу научну област Прерађивачка металургија и
метални материјали

Ванредни професор за ужу научну област
Епидемиологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Патологија

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
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Ванредни професор за ужу научну област
Хемија у медицини
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на одређено време, изборни период од 3 године

на одређено време, изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер металургије, са завршеним техничким факултетом студијског
програма металуршко инжењерство и уписане докторске академске студије.
Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.
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Наука и образовање

Универзитетски сарадник у звању сарадника
у настави за ужу научну област Минералне и
рециклажне технологије
на одређено време, изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер рударства, модула Рециклажне технологије и одрживи развој
и уписане мастер академске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 71 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и члана 109
Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености
услова (биографија, списак радова, копије научних и стручних радова, диплома
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 62
став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у
оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњавању услова достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

38220 Косовска Митровица, Књаза Милоша 7

Наставник за ужу научну област
Електроенергетика
на одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Друмски
саобраћај
на одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Хемијско и
прехрамбено инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука, докторат из научне области за коју се бира и остали услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици
и Правилником о минималним условима за избор у звања наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Доставити:
пријаву на конкурс (4 примерка), биографију (2 примерка), списак научних радова
са свим индексним ознакама (2 примерка), радове у електронској форми (на CD-у
- две копије са назначеним именом и презименом кандидата), дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење да против кандидата није покренута истрага нити
подигнута оптужница. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу
Факултета техничких наука, 38220 Косовска Митровица, Књаза Милоша 7, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Енглески језик и лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи,
обавезни и посебни услови предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/360 од 28. 4. 2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30. 8.
2016. године- www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.
kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II-01-52 од 9.1.2017. године) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома
свих нивоа студија, оверена фотокопија личне карте и очитана лична карта,
потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за
кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и
чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу, потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), за кандидате који се први пут бирају у
звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно
предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована
Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Немачки језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање и који показује смисао и способност за
наставни и научни рад. У звање асистента може бити изабран и магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону).
У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао
академски назив доктора наука. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о
високом образовању и остали обавезни општи и посебни услови предвиђени
су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”. бр. 76/2005, 100/07,
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћени текст, II-01/360 од 28. 4.2017. године-www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о
раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију ФИЛУМ-а, (бр. 01/736
од 03.03.2014. године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору
сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016. године) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање лектора за ужу научну област
Енглески језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са просечном оценом најмање осам на основним и на мастер академским студијама и способност за
наставни рад. Непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању РС, остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/360 од 28. 4. 2017. године- www.kg.ac.rs),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. 01-1336/1 од 30. 08. 2016 године-www.filum.kg.ac.rs), Правилником о избору
сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03. 03. 2014. године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20. 10. 2016. године), Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
научну област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је основне академске студије
завршио са укупном просечном оценом најмање (8) и који је у току студија показао смисао за наставни и научни рад из области за коју конкурише. Непостојање
сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању РС, остали обавезни,
општи и посебни услови предвиђени су чл. 72. Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14,
45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01/360 од 28. 4. 2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016.
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године - www.filum.kg.ac.rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за
филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године), Одлуком о изменама и допунама
Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од
20. 10. 2016. године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих
нивоа студија, оверена фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом
124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на:
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају бити
оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата
који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а,
у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Систем администратор

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
у трогодишњем трајању(180 ЕСПБ бодова), 2 године радног искуства и познавање енглеског језика. Потребна документација: пријава на оглас са кратком
биографијом и стручном биографијом, оверена копија дипломе, оверена фотокопија личне карте, очитана лична карта, потврда о радном искуству, доказ о
познавању енглеског језика( уверење о положеном испиту на факултету, сертификат или слично). Сва документа доставити поштом или лично на адресу
факултета: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
,,Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Конкурс објављен у публикацији ,,Послови“ бр. 732, дана 28.06.2017.
године, за радно место асистента за ужу научну област Математичка
анализа са применама, на одређено време 3 године, мења се у броју
извршилаца, тако што уместо два треба да стоји један извршилац.
Остали део конкурса остаје непромењен.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, за 15% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8
став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13), услове из чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13), и то: да има одговарајуће образовање, да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
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образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом
се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација
се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним
даном од 09.00 до 12.00 часова.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног професора за ужу
научну област Математика
на Департману за математику

УСЛОВИ: доктор математичких наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор рачунарских наука.

Наставник у звању доцента

за ужу научну област Теоријска физика на
Департману за физику
на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор физичких наука.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, оверен препис
дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима, као
и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад
у часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац који се
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ СА Д
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Дечанска 9
e-mail: office@skolasvetinikola.edu.rs

Организатор комерцијалних послова
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста, дипломирани економиста за
општу економију, банкарство и финансије или мастер економиста; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 12.07.2017.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцента за ужу област
Примењене рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу област
Енергетска електроника, машине и погони и
обновљиви извори електричне енергије
на одређено време од 5 година

Наставник у звању редовног професора за ужу
област Информационо-комуникациони системи
на одређено време од 5 година и избор у звање
наставника у звању ванредног професора или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке рачунарска техника, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу област
Теоријска електротехника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу област
Примењени софтверски инжењеринг

Наставник у звању доцента за ужу област
Метрологија, квалитет, еколошко-инжењерски
аспекти, алати и прибори

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању ванредног професора,
за ужу област Технолошки процеси,
техноекономска оптимизација и виртуелно
пројектовање
на одређено време од 5 година и избор у звање
наставника у звању доцента или на неодређено
време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању ванредног професора
за ужу област Архитектонско-урбанистичко
планирање, пројектовање и теорија

на одређено време у трајању од 5 година наставника
у звању доцента или на неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме архитектонске струке, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању редовног професора за ужу
област Механика флуида, хидропнеуматска,
гасна и нафтна техника
на одређено време од 5 година и избор у звање
наставника у звању ванредног професора или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме техничке струке, услови прописани чланом
64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању редовног професора за
ужу област: Архитектонско-урбанистичко
планирање, пројектовање и теорија

на одређено време од 5 година и избор у звање
наставника у звању ванредног професора или на
неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке архитектуре и урбанизма, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 3 године

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса),
краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија. Дипломама стеченим у
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о испуњености услова конкурса као и фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима са рецензијом, односно признатих уметничких
дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки
задатака за ужу област за коју се бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника треба да попуни
електронски формулар за избор у звање који се налази на сајту Универзитета
у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje) и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу
коју кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је приложити
доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев
од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, за сваки конкурс посебно.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

21205 Сремски Карловци, Митрополита Стратимировића 110

Предавач за ужу научну област Комуникације и
хуманистика
УСЛОВИ: научни назив магистра наука, објављени стручни и научни радови из
уже научне односно стручне области. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуњавају услове предвиђене чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању
и чл. 37 Статута Високе школе. Документи који се прилажу уз молбу за конкурс:
извод из књиге рођених, извод из књиге држављања Републике Србије, диплому или оверену копију дипломе, објављене стручне и научне радове. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса (биографија са неопходним подацима
за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документација), достављају се на горенаведену адресу. Рок за подношње пријаве је пет
дана од дана објављивања конкурса.

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА “ПИНКИ”
21000 Нови Сад, Шумадијска 12А

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане
чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС, у даљем тексту: Закон)
и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и
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васпитања („Сл. гласник РС” број 108/2015), и то: 1) да је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
у стручној школи у подручју рада саобраћај, педагога и психолога; 2) да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, психолога или педагода; 3) обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора у законском року од дана ступања на дужност); 4) да
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и члану 7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања,
као и за привредни преступ у вршењу раније дужности и да за њега није по
поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање;
7) држављанство Републике Србије; 8)да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: биографију са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
наставника, педагога или психолога (оригинал или оверену фотокопију); потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о знању српског језика - оригинал или
оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал/оверена фотокопија потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (подноси само кандидат који је стекао одговарајуће образовање на другом језику);
решење о стицању звања из области образовања (оригинал или оверену фотокопију подносе само кандидати који су стекли неко од звања наведених у члану 129
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат дужан је да достави након доношења одлуке Школског одбора о избору, а пре упућивања целокупне документације надлежном покрајинском
секретару на сагласност. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела и
непостојање дискриминаторног понашања у складу са законом и доказ да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности,
прибавиће школа службеним путем пре доношења одлуке Школског одбора о
избору. Уколико се на конкурс пријави лице које је доставило доказ да је стекло
неко од звања наведених у члану 129 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће службеним путем у току поступка извршити проверу
да ли за то лице постоје сметње прописане чланом 7 став 5 Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања, да оствари
предност приликом избора у складу са одредбом члана 5 наведеног правилника.
С обзиром да школа по службеној дужности прибавља део доказа да кандидат
испуњава услове конкурса, потребно је да кандидат у пријави наведе свој ЈМБГ,
име оца, место рођења и пребивалиште. Пријава на конкурс без доказа о обуци
и положеном испиту за директора сматраће се потпуном, али изабрани директор
биће у обавези да исти положи у законском року након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за
директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се лично или препорученом
поштом, на горенаведену адресу, школе са назнаком “Конкурс за директора”. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток
тел. 027/364-131

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: наставник, васпитач и стручни сарадник који је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који уређује високо образовање до 10.09.2005. године (доказ се подноси уз пријаву); лице које има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора (доказ се подноси уз пријаву); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); лице које није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); које има
држављанство Републике Србије (доказ се подноси уз пријаву); да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад и има одговарајуће радно искуство у
трајању од најмање 5 година у области образовања и васпитања (доказ се подноси уз пријаву). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
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СУБОТИЦА
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”

24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

Наставник разредне наставе

на српском наставном језику, за рад у централној
школи, на одређено време
УСЛОВИ: На основу чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава услове прописане законом за пријем у
радни однос: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе: учитељски факултет професор разредне наставе; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да има држављанство Републике
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу достави оригинал или оверену копију
дипломе о завршеном образовању и уверење о држављанству РС. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Трговина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 68/15, 87/16), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010.
године, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године,
26.02.2013. године, 15.11.2013. године, 30.05.2014. године, 04.06.2015. године,
29.01.2016. године и 27.02.2017. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013.
године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године, Правилника о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016. године и 01.12.2016. године) и Правилника о избору наставника
и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године,
са изменама и допунама од 07.03.2013. године и 10.11.2016. године.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Маркетинг
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број
76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15, 87/16), Статута Универзитета
у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.03.2012.
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године, 30.05.2014.
године, 04.06.2015. године, 29.01.2016. године и 27.02.2017. године, Статута
Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године
и 14.04.2016. године, Правилником о ближим минималним условима за избор у
звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене
и допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016. године и 01.12.2016. године) и Правилником о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици
бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године
и 10.11.2016. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац - Подаци о кандидату пријављеном
на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата
о пријављеним кандидатима), у штампаној форми и у електронској форми на
CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома,
списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
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исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати примљену
конкурсну документацију кандидатима.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Професор струковних студија за ужу научну
област Рачунарско инжењерство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају услове утврђене
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 - аутентично тумачење
68/15 и 87/2016), Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке
школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о завршеном факултету, као и о академском звању доктора, списак радова као
и саме радове (на захтев Комисије), уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ да нису осуђивани (прибавља се у МУП-у) и доказ да нису
под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити секретаријату школе, на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална настава).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII степен стручне спреме;
дипломирани професор немачког језика, VII степен стручне спреме; радно искуство није битно. Рад у сменама; послодавац рефундира трошкове превоза до
60 км удаљености од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на телефонe послодавца. Лица за
контакт Кристина Перић и Ивана Гератовић.

УЖИЦЕ
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звању предавача за уже научне
области Машинско инжењерство и Рачунарско
инжењерство и информатика, наставни
предмети: Машински елементи, Алати и
прибори, Машине алатке, Пројектовање
применом рачунара, Рачунарске мреже,
Оперативни системи и Електронско пословање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско звање магистра техничких
наука из области за коју се бира, завршен машински факултет, објављени
стручни и научни радови, способност за наставни рад и педагошко искуство
у високом образовању. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе биографију,
оверену фотокопију дипломе о магистратури и завршеном факултету, списак
научних и стручних радова, доказ о педагошком искуству. Услови за избор
прописани су Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником
о организацији послова о систематизцији радних места и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаву на конкурс, биографију и списак
објављених радова доставити на CD- у, урађено у MS Word-у и у штампаној
форми. Пријаве на конкурс се достављају у року 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Трг светог Саве 34, 31000 Ужице.

Бесплатна публикација о запошљавању

ВАЉЕВО
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/224-735

Сарадник у звању демонстратора за ужу научну
област Информатика и информациони системи
на одређено време до 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати морају да
испуњавају следеће посебне услове: да имају завршен први степен високог
образовања са просечном оценом најмање 8 и склоност за наставни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о завршеним студијама из услова конкурса, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против њих не
води кривични поступак, уверење да нису осуђивани за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или примање мита и оверену фотокопију личне карте. Предност имају кандидати са радним искуством у
настави у високошколским установама.

Сарадник у звању стручног сарадника за ужу
научну област Финансије и рачуноводство
на одређено време до 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати морају да
испуњавају следеће посебне услове: да имају завршене академске студије (240
ЕСПБ) или специјалистичке струковне студије (240 ЕСПБ) са просечном оценом најмање 8 и склоност за наставни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о завршеним академским студијама или специјалистичким струковним студијама, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против
њих не води кривични поступак, уверење да нису осуђивани за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или примање мита и оверену фотокопију личне карте. Предност имају кандидати са радним искуством у
настави у високошколским установама.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА“ ЉИГ
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Секретар установе

на одређено време до повратка запосленог
именованог на функцију
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено високо образовање, дипломирани
правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци или трајни са холограмом,
оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе или
уверења о стручној спреми, биографију. Радни однос се заснива на одређено време, до повратка секретара ПУ „Каја“ Љиг са радног места секретара
Скупштине општине Љиг, на коју је именован. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком „Конкурс за секретара“.

В РА Њ Е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Професор медицинске групе предмета

за 75% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: доктор медицине - стечено високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.

05.07.2017. | Број 733 |

49

Наука и образовање
септембра 2005. године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком „За конкурс“, на
адресу школе.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕЛСА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 729, од 07.06.2017. године за радно место: директор школе, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел. 030/463-391

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2,
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће
образовање за наставника средње школе, у оквиру подручја рада: гимназија,
економија, право и администрација, шумарство и обрада дрвета и машинство
и обрада метала, педагога или психолога у складу са чланом 8 став 2 наведеног закона, који предвиђа да наставник и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговрајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастар
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о вискоком образовању („Сл. 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 четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу за рад - лиценцу, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
високог образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом одговарајућем образовању (доказ о положеном испиту за директора установе се не подноси, јер
правилник о начину и поступку полагања испита за директора није до расписивања конкурса прописан), потврду послодавца да има најмање пет година
рада у установи у области образовања и васпитања, након стеченог високог
образовања, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених са холограмом, уверење о положеном стручном испиту за наставника (лиценца), доказ о испуњености услова из члана 120 став 1
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење
наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику, у обавези је да одстави доказ да је
положио испит из српског језика по програму вискошколске установе), преглед кретања у служби са биографским подацима и радном биографијом, као
и остале прилоге којима се доказује стручне, наставно-педагошке, организационе и друге способности кандидата. Докази се подносе у оригиналу или
у овереној фотокопији. Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат
који је одлуком школског одбора изабран за директора, а при потписивању
уговора са органом управљања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора
у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар. Решење о избору директора биће благовремено
доствљено свим учесницима конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве на конкурс са доказима слати у затвореним
ковертама, на адресу школе, са назнаком „За конкурс за директора“ или предати лично у просторијама секретријата школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања наведених послова може бити
примљено лице које испуњава следеће услове: има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечених на виосокошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу: ОШ „Владислав Петковић Дис“, Зорана Радмиловића 10, 19341 Грљан или лично предати
секретару школе.

ЗРЕЊАНИН
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник математике

у одељењима у којима се настава изводи на српском
и на мађарском наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: 1) професор математике; 2) дипломирани
математичар; 3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 5) дипломирани
математичар - информатичар; 6) дипломирани математичар - професор математике; 7) дипломирани математичар за математику економије; 8) професор
математике - теоријско усмерење; 9) професор математике - теоријски смер; 10)
професор математике и рачунарства; 11) професор информатике - математике;
12) професор хемије - математике; 13) професор географије - математике; 14)
професор физике - математике; 15) професор биологије - математике; 16) дипломирани математичар - астроном; 17) дипломирани математичар - теоријска математика; 18) дипломирани математичар - примењена математика; 19) дипломирани математичар - математика финансија; 20) дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије); 21) дипломирани информатичар;
22) дипломирани професор математике - мастер; 23) дипломирани математичар - мастер; 24) мастер математичар; 25) мастер професор математике. Лице
из тачке 13) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи
геометрије); да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама (оверену фотокопију дипломе кандидат подноси
уз пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије (оригинал уверење
о држављанству које није старије од 6 месеци кандидат подноси уз пријаву на
конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа по службеној дужности); доказ о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на мађарском језику или положеном испиту из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (доказ о испуњености услова оверену фотокопију, кандидат подноси уз пријаву на конкурс). С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће
податке: ЈМБГ, име и презиме оца, име, презиме и девојачко презиме мајке или да
доставе извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријаве са важећим,
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Наука и образовање
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и
неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом или предати лично на горенаведену адресу.

Наставник економике и организације предузећа
у одељењима у којима се настава изводи на
мађарском наставном језику, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 20% радног времена

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: дипломирани економиста, дипломирани инжењер организације рада, дипломирани инжењер за индустријски
менаџмент, мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије, да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у сгручним школама у подручју рада електротехника
(оверену фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је
држављанин Републике Србије (оригинал уверење о држављанству које није
старије од 6 месеци кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности); доказ о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на мађарском језику или положеном испиту
из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе (доказ
о испуњености услова - оверену фотокопију, кандидат подноси уз пријаву на
конкурс). С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име и презиме оца, име,
презиме и девојачко презиме мајке или да доставе извод из матичне књиге
рођених. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве
се неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати
поштом на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2
023/561-413

Оглас објављен у публикацији „Послови“, поништава се за радна места:
• Наставник естетске неге - теорија, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са 5% радног времена,
• Наставник естетске неге - вежбе, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са 50% радног времена,
• Наставник естетске неге - вежбе у блоку, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 17,85% радног времена,
• Наставник физикалне медицине - вежбе у блоку, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 7,14% радног
времена,
• Наставник физикалне медицине - вежбе, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 20% радног времена.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН”
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
научну област Инжењерство заштите животне
средине
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне студије инжењерство заштите животне средине и студент мастер студија инжењерство заштите животне средине, студије
првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање осам. Пријаве
са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене
фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак
објављених научних и стручних радова, књиге и сами радови, подносе се
факултету у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ на
адресу: Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са
назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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На новосадском сајму запошљавања преко 60 послодаваца тражило 1.868 радника

РЕКОРДНА ПОНУДА ПОСЛОВА

На сајму je учествовало и 10 новосадских средњих школа, које су посетиоце упознале
са својим програмима и моделима за преквалификацију и доквалификацију. У понуди су
били програми из области информатике, медицине, оптике, економије, саобраћаја…
Сајам запошљавања и планирања каријере у организацији Филијале Нови Сад Националне службе за
запошљавање (НСЗ) и Града Новог Сада, 23. по реду,
одржан је 22. јуна у Западном холу „Спенса“. Преко 60
послодаваца је тражило 1.868 нових радника различитих профила, а хала је била пуна заинтересованих
суграђана који су своје радне биографије предавали
присутним послодавцима. Највећу понуду послова су
и овај пут имали: Lear Corporation, Delphi Packard, ДОО
Нови Сад, Univerexport и G4S Secure Solutions.
Највеће шансе да дођу до посла имали су радници у производњи, продавци, службеници физичког обезбеђења објеката, возачи, магационери, али и информатичари, архитекте, шумарски инжењери и други профили радника, од оних без квалификација до висококвалификованих.
На овом сајму учествовало је и 10 новосадских средњих школа, које су посетиоце упознале са својим програмима и моделима за преквалификацију и доквалификацију. У понуди су били програми из области информатике, медицине, оптике,
економије, саобраћаја.
Сајам су обишли Иван Силер, помоћник градоначелника Новог Сада, Драган Сикимић, заменик директора Националне службе за запошљавање, Милан Новаковић, начелник Јужнобачког управног округа и Добрила Чачија, директорка
Центра за социјални рад града Новог Сада, који су разговарали са учесницима.
„Задовољан сам што је у протеклом периоду сарадња између Града Новог Сада и новосадске филијале Националне службе
за запошљавање дала веома добре резултате. Конкретно, у периоду између 2012. и 2016. године Нови Сад је учествовао са 13,79%
у смањењу броја незапослених са територије Републике Србије. Овај резултат не би био могућ без Акционог плана који Нови Сад
финансира преко Градске управе за привреду и у који је уложено преко 135 милиона динара. На овај начин шаљемо јасну поруку
да је Нови Сад град који не само што константно смањује стопу незапослености, већ и град који константно отвара нова радна
места, привлачећи и стране инвеститоре“, истакао је Силер. Осврнувши се на ефекте сајмова запошљавања, Силер је навео да ова
мера даје добре резултате, што се огледа и у чињеници да 27% оних који посете сајам убрзо после тога и пронађе радно место.
Драган Сикимић, заменик директора Националне службе за запошљавање, истакао је да овако велика и разнолика понуда послова не би била могућа без континуиране сарадње коју НСЗ и локална самоуправа имају са овдашњим послодавцима.
Сикимић је у контексту овог сајма, на коме су понуђене и могућности за укључивање у обуке, преквалификације и доквалификације, позвао младе да се усмеравају ка информационо-комуникационим технологијама, с обзиром да је то будућност, а
и да је Нови Сад познат као град са веома развијеном ИТ индустријом.
„За људе који нису завршили школе којe директно водe ка запослењу у фирмама из области информационо-комуникационих технологија, Национална служба организује и преквалификације и доквалификације, а такође и неке приватне
фирме, у контексту друштвено одговорног пословања организују обуке, што све заједно треба да допринесе да се млади људи
лакше и брже интегришу на тржиште рада“, рекао је Сикимић.
Татјана Видовић, директорка новосадске филијале НСЗ, истакла је да се незапосленост у Јужнобачком округу смањује.
„На евиденцији Националне службе за запошљавање у Јужнобачком округу, према последњим подацима, регистровано
је 46.329 лица, што је за 13,5% мање у односу на исти период протекле године. У Новом Саду је на евиденцији регистровано
19.149 незапослених, што је за 19,6% мање у односу на исти период протекле године. Такође, имамо повећање пријава потреба за запошљавањем од стране послодаваца за 26% у односу на исти период прошле године, а у односу на април месец то
повећање износи 49%“, рекла је Видовићева.
Директорка Центра за социјални рад града Новог Сада Добрила Чачија нагласила је да Центар има одличну сарадњу са
Националном службом за запошљавање, са којом је потписан и Протокол о сарадњи. На сајму су били присутни и њихови
корисници - жене из сигурне женске куће и корисници новчане социјалне помоћи, а неки од њих су и пронашли посао.

Акција НСЗ и Института за трансфузију крви

Јелена Шћекић

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Национална служба за запошљавање ће подржати иницијативу Института за трансфузију крви и 11. јула ове године
организовати координирану акцију добровољног давања крви на нивоу Републике Србије, у коју ће се укључити запослени
из свих филијала.
Сарадња НСЗ и Института за трансфузију траје већ пуних 15 година. И овог лета велики број наших радника одазвао се
позиву за учешће у акцији давања крви, као одговор на апел Института да је управо у летњим месецима најтеже обезбедити
довољне залихе крви.
Позивамо своје пословне партнере, институцијe са којима сарађујемо, локалне самоуправе и све остале заинтересоване
да нам се 11. јула прикључе, покажу хуманост и друштвену одговорност и помогну онима којима је ова врста помоћи неопходна.
Све додатне информације могу се добити од Прес службе НСЗ (press@nsz.gov.rs).
Бесплатна публикација о запошљавању
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Пројекат подршке младима

„КОКА-КОЛА“ И МЛАДИ У КРАЉЕВУ

Национални пројекат је нови водећи програм компаније Кока-кола ХБЦ Србија и усмерен је ка развоју
заједнице са фокусом на младе старости од 18 до 30 година, који не студирају, нису запослени и не
учествују ни у једном програму обуке, а живе у недовољно развијеним крајевима наше земље

К

ока-кола ХБЦ Србија у сарадњи са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националном службом за запошљавање и НАЛЕД-ом, а
уз подршку Града Краљева, 26. јуна 2017. године је
промовисала и започела другу од укупно три тродневне интерактивне радионице у оквиру програма Пројекат подршке
младима. Циљ овог пројекта је оснаживање младих у недовољно развијеним или девастираним подручјима у Србији.
Град Краљево је један од десет градова у којима ће бити
спроведене ове активности.
Национални пројекат „Кока-кола подршка младима“ је
нови водећи програм компаније Кока-кола ХБЦ Србија и усмерен је ка развоју заједнице са фокусом на младе старости
од 18 до 30 година, који не студирају, нису запослени и не
учествују ни у једном програму обуке, а живе у недовољно
развијеним крајевима наше земље.
Овим програмом предвиђено је да у радионице буде укључено 1.000 младих, а одабрани кандидати ће кроз едукације
унапредити личне и пословне вештине, односно комуникацију, преговарање, пословну кореспонденцију, усвојити основне
пословне и финансијске појмове, као и начине за унапређивање
вештина. Поред радионица, део програма је организован кроз
дигиталну платформу, онлајн предавања, а полазницима је доступна и потребна литература неопходна за додатну едукацију.
Захваљујући знању које стекну кроз ову едукацију, млади ће
постати конкурентнији на тржишту рада, а самим тим и мотивисанији да активније приступе тражењу посла.
По завршетку тродневних предавања сви полазници добијају сертификат Кока-кола ХБЦ Србија.

Радионице су одржане у сали Oпштине града Краљева
од 26 до 28. јуна 2017. Филијала Краљево НСЗ је подржала
ову активност кроз информисање и позивање незапослених
младих да се пријаве и узму учешће у усавршавању, чиме
ће постићи већу конкурентност на тржишту рада. Приоритет
политике запошљавања по НАПЗ-у је унапређење положаја
младих на тржишту рада, као и помоћ и подршка незапосленима у проналажењу запослења.
Полазници сматрају да ће им стечена знања помоћи да
лакше дођу до посла. Начин предавања и концепт радионица
је, по њиховим речима, превазишао очекивања. Посебан печат даје интерактивни карактер радионице, који упућује на
сарадњу и пружа осећај припадности тиму.
У септембру ће бити одржан трећи циклус радионица.

Taња Павловић

Најављено отварање Стартап центра на Економском факултету у Београду

КАКО ПОКРЕНУТИ СВОЈ БИЗНИС ЈОШ НА СТУДИЈАМА

Н

а Економском факултету Универзитета у Београду најављено је отварање Стартап центра,
где ће студенти овог факултета
кроз менторски рад и практичне радионице моћи да добију директан увид
како изгледа предузетнички живот и
пословање у Србији.
Стартап центар ће бити место где
ће студенти, уз подршку ментора из
MVP Workshop-a, моћи да развијају своје
предузетничке идеје и направе прве
кораке у пословању. У току тромесечног рада у Стартап центру, изабрани
тимови ће радити на валидацији својих
идеја и побољшању производа или услуге, како би спремни изашли на тржиште са својом компанијом.
Интересовање младих људи за предузетништво порасло је у последњих
неколико година, а чињенице говоре у
прилог томе да ће се стартап култура тек
развијати. У овом тренутку ИТ сектор би
могао да упосли 30.000 ИТ стручњака,
којих тренутно нема. Просечна плата у
Србији у овој делатности износи 1.225
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евра, а директне стране инвестиције за
стартапе у Србији у последњих годину
дана су износиле чак 50 милиона евра.
„Ово је сјајна прилика за наше студенте који имају предузетничке амбиције да на Економском факултету у Београду започну свој бизнис уз подршку
професора и корпоративних ментора“,
истакао је продекан за сарадњу са привредом др Драган Лончар.
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Од 1. јула до 15. септембра трајаће
пријаве за тимове који желе да се
прикључе тромесечном програму развоја својих бизнис идеја. За учешће у
програму Стартап центра могу се пријавити и студенти са других факултета, с
тим што један члан тима мора бити студент Економског факултета Универзитета у Београду. Тимови уз пријаву треба да доставе попуњен Business model
canvas, одреде величину свог тржишта
и пошаљу биографије свих чланова. Комисија представника MVP Workshop-a
и факултета изабраће три тима који
ће од октобра радити са менторима на
грађењу својих компанија.
Радови на адаптацији и уређењу
простора за Стартап центар, који се налази на четвртом спрату зграде Економског факултета, приводе се крају. Овај
модеран простор пружиће сјајне услове
за рад, као и подстицајну атмосферу за
размишљање и грађење нових бизниса.
Отворени простор омогућиће размену
идеја, а посебан део биће резервисан за
одмор и дружење свих учесника.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Дуално образовање

УЗ ДИПЛОМУ ОДМАХ И ПОСАО
Број ученика који приступају програму дуалног образовања је у великом
порасту, с обзиром да трговински ланци ИДЕА, Рода и Меркатор већ имају
потписане уговоре са 35 стручних школа широм Србије

Д

евет ученика Пољопривредне школе ПК „Београд“
на дан доделе диплома о завршеној средњој школи
добило је и посао у компанији Меркатор С. Трговински ланци ИДЕА, Рода и Меркатор С имају потписане уговоре са 35 стручних школа широм Србије, захваљујући
чему више од 400 ђака, поред прилике да већ током школовања стекну практично знање, имају и шансу да се запосле
одмах након завршетка школе.
„Привредна комора Србије подржава све компаније које
се прикључују програмима практичне едукације и дуалног
образовања, а Меркатор С је компанија која је показала на
делу користи овог програма“, изјавила је Мирјана Ковачевић, директорка Центра за едукацију Привредне коморе Србије, и додала да се ученици образују у складу са потребама
привреде, чиме ће незапосленост бити мања.
Габријела Грујић, саветница министра просвете за дуално образовање, истакла је да постоји све већа потреба за
образовним профилима са елементима дуалног образовања
и изразила захвалност трговинским ланцима ИДЕА, Рода и
Меркатор, који су се међу првима прикључили програмима
ученичке праксе и дуалног образовања, где се процес образовања заокружује запошљавањем ђака који су на овај начин стекли потребне стручне вештине за рад.
„С обзиром да је реч о профилима месар, прехрамбени
техничар и пољопривредни техничар, имамо обавезу да те
образовне профиле за школску 2018/19. годину модернизујемо”, нагласила је Грујићева.

Професорски понос
Директор Пољопривредне школе ПК „Београд“ Драган
Филиповић истиче да је поносан на ученике који су прошли
кроз програм практичне едукације и постали део тима једне
велике компаније.
„Желимо да се захвалимо Министарству просвете и компанији Меркатор С који су им то омогућили. Надамо се да
ће овај број у будућности само расти, јер је Пољопривредна
школа због ове сарадње, али и растуће потребе за профилима пекар и месар, ове године повећала уписне квоте на тим
смеровима са 15 на 30“, рекао је Филиповић.
„Број ученика који приступају програму дуалног образовања је у великом порасту, јер су свесни да већ током
школовања стичу практично знање и себи на тај начин повећавају шансу за запослење одмах након завршетка школе“,
рекла је на свечаности Марина Аврам, руководилац „ИДЕА
академије“ у компанији Меркатор С.

Посао у „Сименсовој“ фабрици ветрогенератора
Прва генерација средњошколаца у Суботици, са смера
бравар-заваривач, завршила је своје трогодишње школовање
и почиње да ради у „Сименсовој“ фабрици ветрогенератора.

Шира и квалитетнија понуда образовних профила
Дуално образовање је модел средњег стручног образовања који подразумева да практичан део обуке ученици
савладају у компанијама, док теорију уче у школи. Ученици
прве године праксу имају један дан, друге године два, а у
трећој години проводе у компанији чак три дана недељно.
Према подацима Министарства просвете, у дуалном моделу образовања у претходне три године учествовало је 18
школа, око 500 ђака и 48 компанија.
„У наредној школској години имаћемо ширу и квалитетнију понуду образовних профила по овом моделу или са
његовим елементима. У 49 средњих стручних школа биће
реализован неки од 19 профила који су конципирани за дуални модел учења, а планира се упис 1.872 ученика. Ови
профили ће, у неким школама, бити реализовани кроз рад
у предузећима или школским учионицама - радионицама
у максималној мери, са укупно 3.879 ученика“, истиче Габријела Грујић, саветница министра просвете за дуално
образовање.
„Пет младих људи овог месеца креће на неопходне обуке
у фабрици и ускоро почињу да раде код нас. Дугорочни циљ
сарадње био је да ученици који похађају овај образовни смер
прођу практичну обуку, а да касније имају већу могућност
запослења у Сименсу, што се сада и десило“, истакао је генерални директор компаније Сименс Удо Ајхлингер. На
иницијативу Сименса је у Техничкој школи „Иван Сарић“ у
Суботици 2014. године уведен нови образовни профил бравар-заваривач, захваљујући пројекту који је покренула Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ), уз подршку
Владе Немачке и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије. Средњошколци су два пута недељно имали практичну наставу у Сименсовој фабрици у Суботици, која
је један од највећих извозника из Србије, а запошљава више
од 1.800 радника. Сваку трећу ветрењачу у Европи покреће
ветрогенератор произведен у овој фабрици.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Зајечар

Нови Сад

Ваљево

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Зрењанин

Врање

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Кикинда

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Краљево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Млинска 16
тел. 016/202-411

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

