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РАД ДО УСИЈАЊА
ТЕМА БРОЈА - Рад у условима тропског таласа који је запљуснуо Србију: 
Већина послодаваца не поштује препоруке надлежних. На површинским 

коповима нема хладовине. Према запосленима бољи однос имају 
послодавци чији је рад везан за канцеларију

Стр. 6-7



До краја 2020. у „Електрику“ 3.400 радника         3

Прилика коју инвеститори нису пропустили   4

Рад до усијања                                               6

Дневница и до 2.500 динара                       8

Јавни позиви                                                       9

Послови-огласи                                                       29

Администрација и управа          30

Трговина и услуге                                                   42 

Медицина                                                                      45

Пољопривреда                                                                     54

Саобраћај и везе                                             55

Грађевинарство и индустрија                                             55

Култура и информисање                                        56

Наука и образовање                                                     57

Субвенције за запошљавање особа
с инвалидитетом                                                           73

Важан корак ка запослењу                                 74

Краћи пут до сопственог бизниса                   75
Дијалогом до решења                         76

Понуђено више од 100 радних места                    77
Мање пара за незапослене                             78
Борба за опстанак                                                79

Послови
Издавач: Национална служба за запошљавање

Директор: Зоран Мартиновић
Уредник: Милош Чолић

Редакција: Весна Пауновић, Александра Бачевић, Београд, 
Гундулићев венац 23-25/IV, тел. 011/2929-087

Огласи: Марина Миловановић, тел. 011/2929-294
Лектор: Бранка Тарбук

Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. 

Текст огласа за слободна радна места можете предати у 
најближој филијали/служби НСЗ. 

УВОДНИК

КАКО ЧИТАТИ ЗАКОН?
Један искусни државни службеник, републички 

инспектор телекомункација, давно ми је рекао да 
сваки закон прво треба прочитати отпозади! Није ми 
у први мах било јасно, а онда сам се сетио да се на 
тим страницама најчешће налазе казнене одредбе и 
да оне одређују меру ефикасности и примене тог за-
кона – бар у Србији. 

Уколико се на тим страницама суочите са конди-
ционалом, препоруком, апелима, тај закон ће мало 
ко поштовати и још ређе примењивати. Колико се 
примењује Закон о безбедности и здрављу на раду 
у условима тропског таласа који је запљуснуо Србију 
и да ли се поштује препорука Владе Србије, којом се 
саветује послодавцима да обуставе рад од 11 до 16 
сати када жива у термометру прелази 36, у нашој 
Теми броја.

У таласу не само високих температура, већ и ста-
тистичких података, два заслужују посебну пажњу. 
Први: у производњи намењеној ауто индустрији у 
Нишу у радијусу од 70 километара тренутно је упос-
лено око 15.000 радника. Други: у првих шест месеци 
у Србији се запослило око 45.000 младих до 30 го-
дина. 

Прва информација налази се на страни Интервју 
са Бобаном Матићем, директором Филијале Ниш 
НСЗ. Занимљиво је да је први пут од октобра 2008. 
број незапослених на територији коју покрива фи-
лијала Ниш испод 50.000 лица. На том истом прос-
тору, компанија „Џонсон електрик“ планира да ин-
вестира 50 милиона евра. Уочљив раст запошљавања 
младих - око 13 одсто више него у претходној години 
за исти период - део је изјаве Зорана Мартиновића, 
директора Националне службе за запошљавање коју 
преносимо на страни Привреда.

Тешко је наћи радну снагу, јер незапослени до-
бијају надокнаду која је скоро колико и плата – каже 
министар финансија Аустрије Ханс-Јерг Шелинг 
који сматра да су надокнаде за незапослене у тој 
земљи превисоке. Ту и информацију да у Хрватској 
расте број затвореника који раде у јавном и приват-
ном сектору можете прочитати на страни Горе – Доле.

Смањење стопе незапослености је много боље 
решење за проблем исплате пензија него повећање 
старосне границе – каже у интервјуу за Послове 
Бранислав Ондруш, државни секретар Министар-
ства рада, социјалних питања и породице Републике 
Словачке. Ондруш такође говори о социјалном дија-
логу, послодавцима који траже спремног радника, 
неусклађености образовног система са потребама 
тржишта рада као и да предлоге Европске комисије 
каткад треба узимати са резервом, јер она понекад 
ради само са табелама и статистикама, а живот је 
много компликованији.

Учинимо га ипак једноставнијим: ради вам се и 
желите да зарадите чак и 2.500 динара дневно. Где и 
како - прочитајте на страни Лакше до посла. 

Милош Чолић
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Представници Владе Србије и руководство компаније 
„Џонсон електрик“ потписали су меморандум о разу-
мевању, којим су предвиђене даље инвестиције у из-
носу од 50 милиона евра и запошљавање додатних 

2.400 радника. Проширење постојећих капацитета требало 
би, како је планирано, да буде реализовано у наредних пет 
година, преноси Танјуг.

Тренутно та компанија запошљава 365 људи, од којих 
две трећине чине оператери, сви запослени са евиденције 
Националне службе за запошљавање у Нишу. До краја 2015. 
предвиђени број запослених је 582 радника, а онда ће, како 
је најављено, тај број расти пропорционално, како би до 2020. 
године достигао број од 3.400 радника.

Премијер Александар Вучић изјавио је да ће то за не-
колико година бити највећа фабрика у Србији и подвукао да 
је то прва велика и добра вест за Нишлије после много годи-
на.

У првих 6 месеци дошло 
је до смањења броја не-
запослених у односу на 
исти период претходне 

године за 3,5 одсто. Смањен је 
и број незапослених у односу 
на претходни месец за један 
одсто. Са друге стране повећан 
је број запошљавања за првих 
6 месеци ове године у односу 
на исти период прошле године 
за 17 процената (запослило се 
око 117 хиљада лица).

Запошљавање се бележи 
у свим областима. У овом периоду можемо рећи да је дошло 
до повећаног запошљавања у области прерађивачке индус-
трије, трговине на велико и мало, услуга... Када је реч о пре-
рађивачкој индустрији највише запошљавања се бележи у 
области производње и прераде хране, што је у овом периоду 
и логично.

Задовољавајући податак јесте да се у првих шест месе-
ци ове године запослило око 45.000 лица до 30 година. То је 
око 13 одсто више у односу на исти период претходне године. 
На нашој евиденцији се налази око 180 хиљада младих до 
30 година, што је за око седам процената мање у односу на 
исти период прошле године. Када упоредимо податке у овој 
и претходној години уочљиви су позитивни трендови који се 
односе на младе, јер су се они у оквиру укупног броја запо-
шљавања у претходних шест месеци запошљавали у процен-
ту од 39 одсто, што је значајније него претходних година.

Подаци НСЗ показују да се број незапослених на евиден-
цији из месеца у месец смањује и да је у јуну на евиденцији 
било 746.000 незапослених и да стопа незапослености тре-
нутно износи 19,2 одсто. У односу на претходни месец, број 
незапослених је смањен за 7.836 лица, или за један одсто.

ПРИВРЕДА   Компанија „Џонсон електрик” планира у Нишу инвестиције од 50 милиона евра

ДО КРАЈА 2020. У „ЕЛЕКТРИКУ“ 3.400 РАДНИКА

РЕКЛИ СУ   Зоран Мартиновић,  директор 
Националне службе  за запошљавање

У  ПРВИХ  ШЕСТ  МЕСЕЦИ
ЗАПОСЛИЛО  СЕ  45.000 

МЛАДИХ  ДО  30  ГОДИНА

РЕКЛИ СУ    Срђан Вербић, министар 
просвете,  науке и технолошког развоја

ОПРЕМНИНЕ  ЗА ОКО 
1.000 ЗАПОСЛЕНИХ

Тренутно компанија запошљава 365 људи, од којих две трећине чине оператери - сви
запослени са евиденције НСЗ у Нишу

Министар просвете, науке и технолошког развоја 
Срђан Вербић изјавио је да ће, према његовој „врло гру-
бој процени”, отпремнину добити око 1.000 људи запосле-
них у просвети.

„У буџету постоје паре за отпремнине и рационализа-
ција ће бити урађена заједно са синдикатима и онако како 
је договорено”, рекао је Вербић за РТС.

Влада Србије недавно је усвојила Предлог измена 
Закона о основама система образовања и васпитања који 
предвиђа да се из закона брише став који прописује да 
наставнику, васпитачу или стручном сараднику радни 
однос престаје на крају школске године у којој навршава 
40 година стажа осигурања, или 65 година живота и нај-
мање 15 година стажа осигурања.

„Према важећем Закону они би морали да иду у пен-
зију чим испуне један од услова - или 65 старости или 40 
година радног стажа због чега им би им била умањена 
пензија за 0.34 одсто док не испуне оба услова. Сада су у 
могућности да бирају да ли ће отићи кад испуне један или 
оба услова. Због тога је важно да се измени члан закона 
који се тиче просветних радника који иду у пензију”, навео 
је Вербић.
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Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану. 
Са својих 257.867 становника трећи је по величини у 
земљи, највећи град централне Србије и седиште Ни-
шавског округа. Ниш се налази на раскрсници балкан-

ских и европских путева који повезују Европу са Блиским 
истоком и од давнина важи за капију Истока и Запада. Као 
савремени универзитетски град, истовремено је природни, 
друштвени, привредни, образовни, здравствени, културни и 
спортски центар југоисточне Србије.

Филијала Ниш Националне службе за запошљавање 
својим услугама покрива Град Ниш са Нишком Бањом, Але-
ксинац, Ражањ, Сврљиг, Мерошину, Дољевац и Гаџин Хан. 
О ситуацији на тржишту рада, као и о перспективама, пла-
новима везаним за будуће активности разговарали смо са 
директором Филијале Ниш Националне службе за запошља-
вање Бобаном Матићем.

Какве су тенденције кретања броја незапослених 
на евиденцији Филијале Ниш?

Према подацима из маја месеца, на евиденцији Филија-
ле Ниш се налазило 49.953 незапослених лица. То је први 
пут од октобра 2008. године да је број незапослених на те-
риторији коју покрива филијала Ниш пао испод 50.000 лица. 
Октобар 2008. године се узима као датум почетка последње 
светске економске кризе, чије су се последице осетиле и у 
нашој земљи. Овај тренд смањења броја лица на евиденцији 
настављен је и у јуну месецу и према последњим подацима 
на евиденцији се налази 49.357 лица. То је готово 9% мање 
у односу на јун 2013. године када смо на евиденцији има-
ли 54.500 незапослених. Са великим задовољством могу да 
констатујем да су тенденције позитивне. Ситуација је и даље 
озбиљна, број незапослених је још увек велики, али овакви 
показатељи су свакако охрабрујући.

Како објашњавате овај позитиван тренд смањења 
незапослености?

Упоређујући исти период ове и прошле године запо-
шљавање је повећано за 19,2 одсто, док је запошљавање са 
евиденције повећано за 4,1 одсто. Дошло је до пораста за-
пошљавања и то показују подаци. Нови Закон о раду, као и 
мере пореских олакшица, свакако су допринели порасту за-
пошљавања, док са друге стране на подручју града имамо 
пораст општег нивоа економске активности  услед доласка 
страних инвеститора и отварања нових фабрика и производ-
них погона.

Каква је сарадња са страним инвеститорима и но-
вим компанијама?

Сарадња је заиста одлична. Филијалу Ниш није заоби-
шао ни један нови инвеститор, односно послодавац. У по-
следњих годину дана, на подручју које покрива Филијала 
Ниш, као резултат директних страних (гринфилд) инвести-
ција отворене су 3 нове фабрике. Мултинационална ком-
панија „Џонсон Електрик“ (Johnson Electric), која је лидер у 
производњи електро-мотора за различите намене, од самог 
почетка сарађује са Филијалом Ниш. До сада је запослила 
око 400 лица уз коришћење услуга психолошког тестирања и 

директног посредовања. „Џонсон Електрик“ ће запошљавати 
и у наредном периоду и готово је извесно да ће запослити и 
више од иницијално планираних 1000 радника. 

Недавно су представници Владе Србије, града Ниша и 
руководство компаније „Џонсон Електрик“ потписали Мемо-
рандум о разумевању којим су предвиђене даље инвестиције 
у износу од 50 милиона евра, изградња још једне фабрике у 
Нишу и запошљавање додатних 2.400 радника.

Компанија „Леони“ (Leoni Wiring) део „Леони групе“ јед-
ног од највећих светских произвођача електро-инсталација 
за аутомобиле, у свом новоизграђеном производном погону, 
који укључује и врхунски центар за обуку радника, запосли-
ла је око 2500 лица свих профила користећи услуге Филијале 
Ниш. 

Данска компанија „Микелсен Електроникс“ (Mikkelsen 
Electronics) отворила је изузетно савремену пословну једини-
цу која испуњава све светске стандарде када је производња 
електронике за специјалне намене у питању. Готово сви за-
послени су ангажовани уз посредовање Филијале Ниш. Могу 

ПРИЛИКА КОЈУ ИНВЕСТИТОРИ
НИСУ ПРОПУСТИЛИ 

Први пут од октобра 2008. број незапослених на територији коју покрива 
Филијала Ниш испод 50.000. Компанија „Леони“ прошле године запослила је око 
2.500 лица свих профила. У производњи намењеној ауто-индустрији у Нишу и 

радијусу од 70 километара тренутно упослено око 15.000 радника

Бобан Матић, директор Филијале 
Ниш Националне службе за 
запошљавање 

„Бенетон“ са својим кооперантима тренут-
но упошљава око 1.700 радника. „Јура корпо-

рација“, у фабрикама „Јура“ и „Шинвон“, од 2011. 
запослила је око 3.000 радника, од тога око 450 

људи у последња три месеца

Веома смо задовољни квалитетом упућених 
кандидата као и сарадњом са Националном 

службом за запошљавање уопште - Лукас Нам 
(Lucas Nahm), заменик директора „Јура корпо-

рације“ за Србију
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да констатујем да са послодавцима негујемо један профе-
сионалан, али на обострано задовољство, отворен однос.

Да ли долазак инвеститора и отварање нових фир-
ми и фабрика може вратити Нишу епитет „град елек-
тронике“ какав је некада имао?

Својевремено је машинска индустрија у Нишу запошља-
вала више од 15.000, а електронска индустрија чак и више 
од 20.000 радника. Послужићу се једном анегдотом како би 
илустровао како је то не тако давно изгледало. Током осамде-
сетих година један од бугарских званичника који је био у по-
сети Нишу изразио је жељу да Софија и Ниш што пре успоста-
ве сарадњу у области ауто-индустрије. Збуњени домаћини су 
одговорили да у Нишу не постоји ауто индустрија, а гост је 
запитао: „Како немате? Сада смо прошли поред плаца где је 
паркирано неколико хиљада аутомобила“. Испоставило се да 
је представник делегације источних суседа на основу вели-

ког броја возила на паркингу испред Електронске индустрије 
помислио да се у Нишу производе аутомобили.

Ниш је, нажалост, изгубио једну целу генерацију индус-
тријских радника. Међутим, може поново бити индустријски 
центар какав је некада био. Традиција постоји и то је нешто са 
чиме су инвеститори упознати и они на ту традицију, између 
осталог, и рачунају.

Говорио сам о компанијама које су дошле у последњих 
годину дана, али има и других. „Бенетон“ са својим кооперан-
тима упошљава око 1.700 радника. „Јура корпорација“ је у 
фабрикама „Јура“ и „Шинвон“ од 2011. године, уз посредовање 
НСЗ, запослила око 3000 радника и то око 450 у последња три 
месеца. Поглед на паркинг простор испред фабрике Јура го-
вори да смо управо сведоци стварања нове генерације индус-
тријских радника. Тренутно, у производњи намењеној ауто 
индустрији у Нишу и радијусу од 70 километара упослено је 
око 15.000 радника.

Да ли образовна структура незапослених може за-
довољити потребе послодаваца?

Међу незапосленима је највећи број младих старости од 
25 до 34 година (26,8 одсто). Што се степена образовања тиче, 
највише је особа са III и IV степеном стручне спреме, који 
учествују у укупном броју незапослених са 61,8 одсто, док 
је учешће  незапослених са VII-1 степеном стручне спреме, 
односно са факултетском дипломом 14 одсто. Од особа са III 
и IV степеном стручне спреме најзаступљенија су занимања 

из електро, машинске, економске, медицинске и трговинске 
струке. 

Образовна структура би свакако могла бити боља у од-
носу на потребе тржишта. Боља уписна политика факултета 
и школа би била од користи у превентивном смањењу стопе 
незапослености. Филијала Ниш организовања сајмова про-
фесионалне оријентације и услугама каријерног саветовања 
настоји да пружи свој допринос у решавању овог проблема. 

Повремено имамо дефицит када је реч о дипломираним 
фармацеутима, јер су заиста доста тражени, као и експерти 

за поједине програмске језике, професори немачког језика, 
математике и социјални радници. 

Филијала Ниш може одговорити готово сваком захтеву 
послодавца у реалтивно кратком року. Тако је компанија 
„Џонсон Електрик“ недавно имала изненадну потребу за пре-
водиоцем за кинески језик и обратили су нам се са речима: 
„Знамо да је мало вероватно да овакво лице имате на евиден-
цији у Нишу...“ Ми смо, на опште одушевљење послодавца, 
успели да нађемо и упутимо одговарајуће лице.

Каква је сарадња са локалном самоуправом?
Имамо одличну сарадњу како са Градом, тако и са свим 

градским општинама и општинама које својим услугама по-
крива Филијала Ниш: Алексинац, Ражањ, Сврљиг, Дољевац, 
Мерошина и Гаџин Хан. Заједно са Градом већ месец дана 
реализујемо програма оспособљавања кроз запошљавање 
приправника за шта је из градског буџета издвојено 15 ми-
лиона динара. Такође, потписали смо споразум о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији мера активне по-
литике са градском општином Пантелеј која је из свог буџета 
издвојила  5 милиона динара за програм обука за познатог 
послодавца.

Поред тога, приликом доласка потенцијалних страних 
инвеститора Град Ниш организује састанке који имају за 
циљ представљање инвестиционих могућности града. По-
тенцијалним инвеститорима обавезно презентујемо и листу 
свих битнијих послодаваца са којима смо сарађивали и са 
којима и даље сарађујемо: „Бенетон“, „Филип Морис“, „Леони“, 
„Грамер“, „Јура“, „Џонсон Електрик“, „Јумис“ и др. Референце 
су данас важне у сваком послу, а ми наш посао схватамо оз-
биљно.

На позицији директора Филијале Ниш сте нешто 
дуже од годину дана. Доста тога сте урадили за то вре-
ме. Какви су Вам планови за будући период?

До сада сам више пажње посветио компанијама чији 
процес производње припада такозваном радно интензив-
ном типу. Међутим, на подручју Ниша послује и више од 100 
компанија из области високих технологија (IT). У Нишу по-
стоји јак кластер напредних технологија Никет (NICAT), који 
окупља велики број компанија из области електромедици-
не, електронике, информационих и комуникационих техно-
логија, машинства и оптоелектронике. Поред тога, Ниш је и 
универзитетски град и на евиденцији имамо доста високо 
образованих лица. Зато планирам, и већ предузимам неке 
кораке, да у будућем периоду организујемо један специјали-
зован сајам високих и напредних технологија. 

У реализацију овог пројекта би се укључио и Град и 
можда нека од водећих светских компанија из ове области. 
Са друге стране, Филијала Ниш може да понуди велико иску-
ство у организовању изузетно посећених и успешних сајмова 
запошљавања, добру инфраструктуру и логистику, као и изу-
зетно квалитетне и послу посвећене људе.

Када крећете са потпуно новом фабриком 
потребно је толико различитих позиција 

попунити, тако да нам је подршка НСЗ изу-
зетно битна - Ана Митровић, менаџер људ-
ских ресурса у компанији „Џонсон Електрик“

Према последњим подацима на евиденцији 
готово 9% мање незапослених него у јуну 

2013. године, када их је било 54.500 

Владан Крстић 
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И у данима када владају тропске жеге и термометри 
бележе и више од 40 степени целзијусових, рад у 
Србији није забрањен ниједним законом нити подза-
конским актом. Радници на градилиштима и даље 

раде на скелама са заштитном опремом, попут прслука, 
шлема, појаса, цокула или рукавица. Најтеже је грађевин-
цима, запосленима на пољопривредним добрима, возачима 
аутобуса и камиона, продавцима на пијаци и радницима у 
пекарама и продавницама брзе хране...

„Много је вруће. Пржи и од асфалта и са неба, али радити 
се мора. Рокови су постављени, објекат морамо завршити. На 
срећу, послодавац нам дозвољава дуже паузе и пијемо много 
воде и сока. Углавном радимо оно што можемо унутар зи-
дина, како не бисмо били на директном удару сунца“, прича 
грађевински радник, док возач ГСП-а са мокрим пешкиром 
око врата додаје да је у аутобусу паклено вруће и да усија-
не шајбе емитују невиђену топлоту. Ништа боље није ни на 
усијаним тезгана Бајлони пијаце. Продавачице на отвореном 
жале се да је ових дана на послу – неиздрживо и да је врели-
на отерала купце. 

„Тешко је под овим најлонима и цирадама. Разапели смо 
их да нас сунце не пржи директно, али кад нема дашка ветра, 
ко да смо у пластенику. Само да нам не пропадне ово поврће, 
а за нас је лако. Преполовио се и број купаца, па су и пазари 
много мањи, али, шта ћеш, морамо да радимо“, причају ове 
предузетне жене. 

Док цврче пљескавице и ћевапи на роштиљу у киоску 
брзе хране, чини се да је ово најтежи посао који се може за-
мислити при температури изнад паклених 40 степени. Као 

топлотни сендвич - топло унутра, врело споља, а немају сви 
срећу да их хлади клима. Мада су поред фрижидера, висо-
ким температурама не одолевају ни трговци који продају 
сладолед на улици. Они не могу да се придржавају савета 
лекара да од 11 до 17 часова не бораве на сунцу, јер су управо 
тада код својих фрижидера и услужују купце.

Министарство рада је 2007. године донело препоруку, 
касније преточену у препоруку Владе Србије, којом се са-
ветује послодавцима да обуставе рад од 11 до 16 сати када 
жива у термометру прелази 36. подељак. И ове године Ми-

нистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања препоручило је послодавцима да за време трајања 
високих спољних температура, изнад 36 степени, организују 
рад на отвореном на такав начин да се избегне обављање 
тешких физичких послова и излагање запослених директ-
ном сунчевом зрачењу.

Послодавац не може утицати на спољашње факторе, 
али применом мера из области безбедности и здравља на 
раду може се у великој мери избећи или смањити топлотни 
стрес – кажу у Министарству и додају да су сви послодавци 
дужни да примењују Закон о безбедности и здрављу на раду 
и подзаконске прописе, односно да обезбеде рад на радном 
месту и у радној околини у којима су спроведене све мере 
безбедности и здравља на раду, при чему надзор над приме-
ном прописа обавља инспекција рада. Инспекторат за рад, у 
време високих температура, указује послодавцима на значај 

ТЕМА БРОЈА   Колико се примењује Закон о безбедности и здрављу на раду у 
условима тропског таласа који је запљуснуо Србију

Логично је да се од 11 до 17 сати, када су висо-
ке температуре, сви склоне са посла и за то 
нам не требају закони, већ само добра воља 
-  сматра Драган Зарубица из Самосталног 

синдиката Србије

РАД ДО
УСИЈАЊА

Већина послодаваца не поштује препоруке 
и смернице надлежних. На површинским 

коповима нема хладовине. Према запосленима 
бољи однос имају послодавци чији је рад везан 

за канцеларију, пошто многи дозвољавају 
ранији одлазак са посла, од оних на њивама, 

градилиштима, друмском саобраћају

 Труднице и болесни да не раде
   Рад запослених на отвореном на високим температу-
рама у Србији није законски регулисан, као ни у земљама 
окружења, али ни у државама ЕУ. У региону настоје да 
проблем реше препорукама. Тако је на пример, Влада Ма-
кедоније на предог Министарства здравља у јулу донела 
препоруку за ослобађање од радних обавеза трудница и 
хроничних болесника старијих од 60 година због високе 
температуре које се данима крећу око 40 степени. Влада 
је донела препоруку да до 28. јула послодавци прилаго-
де радне активности грађевинских радника који раде на 
отвореном, тако да се избегне рад на отвореном од 12 до 
17 часова.
   Црногорско Министарство рада издало је препоруку 
послодавцима да запослени не раде у период од 11 до 16 
сати, уколико им технологија рада то дозвољава. Минис-
тарство истиче да су послодавци, у супротном, дужни да 
предузму све мере заштите и здравља на раду.
    „У већини земаља, као и код нас, постоје само препо-
руке, па послодавци у односу на њих предузимају одго-
варајуће мере. По том основу није било пријава у Управи 
за инспекцијске послове. Послодавац може бити кажњен 
само по основу прекршаја који је прописан законом“, са-
општила је Управа за инспекцијске послове. Представ-
ници Уније слободних синдиката и Удружења заштите на 
раду апеловали су на надлежне да обавежу послодавце 
да уведу ванредне мере и организују посао у раним ју-
тарњим и касним послеподневним сатима.
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примене свих превентивних мера, везаних за рад на отворе-
ном. Међутим, с обзиром на то да се код нас не поштују ни за-
конски прописи, већина власника фирми не реагује, наравно, 
на препоруке и савете.

Тропски талас који је запљуснуо целу Србију није мимо-
ишао ни раднике РТБ Бор па возачи тешких камиона, баге-
ристи, минери и бушачи већи део дана проводе на сунцу, на 
температури која на Површинском копу „Велики Кривељ“ већ 
у 11 сати пре подне достиже ниво од 35 степени. Са врућином 
и екстремно високим темепратурама боре се, наглашавају, 
како знају и умеју, али и како прописи налажу, а кад сунце 
баш „припече“ склоне се мало у хлад. Много им значи и то 
што директно на радилишта стиже хладна вода.

„Рад је организован у три смене, повећали смо број и 
трајање пауза и обезбедили довољне количине расхлађене 

воде“, рекао је Танјугу референт безбедности и заштите на 
раду Владимир Димитријевић. Он истиче и редовно одр-
жавање рудничких путева које цистерне свакога дана са око 
300 кубика техничке воде полију, да би се слегла прашина 
коју за собом остављају тешки камиони.

Багериста Иван Шербановић ради на етажи испод оне 
коју су палиоци припремали за минирање.

„Напољу јесте 40 у плусу, али моја кабина је климати-
зована, па ми посао не пада тешко. Чим врућине запеку, ер-
кондишн подесим на ‚пролеће‘ и нема проблема“, наглашава 
Шербановић.

Најтоплији месец у години није превелика препрека ни 
за учинке радника РТБ Бор јер је, како је потврдио управник 
Милан Делић, у јулу планирано откопавање 900.000 тона 
руде.

Није проблем само на отвореном. Велики број позива 
хитној помоћи везано је упарво за раднике који раде у затво-
реним просторијама без прописне вентилације и расхлад-
них уређаја. Послодавци листом тврде да својим радницима 
на разне начине покушавају да олакшају рад на енормним 
врућама, али има и оних који поручују да је, какво год било, 
свако време за рад! Како за „Ало!“ каже Радослав Веселино-
вић, власник „Галеб групе“, у његовој компанији се труде да 
олакшају раднцима колико год могу.

„Тренутно смо у пуној сезони и не можемо да смањујемо 
производњу, па гледамо да олакшамо рад колико је могуће. 
Више се ради у трећој смени, када је пријатније него у првој и 
ради се чешће по шест сати. Иако су нам хале добро изолова-
не, уводимо и додатне клима-уређаје где је потребно“, наводи 

Веселиновић. И Мартина Петровић, менаџер за односе с 
јавношћу у компанији „Делез Србија“, каже да се у њиховим 
објектима малопродаје, како би се гарантовала безбедност 
намирница, одржава температурни режим до 25 степени. 

„Ова температура је угодна и за боравак запослених и 

купаца. На снази је летњи кодекс облачења за све запослене, 
у малопродаји и дирекцији, те им је допуштено лежерније и 
мање формално облачење“, наводи Петровићева.

Запослени „Металац групе“ су до краја јула била на ко-
лективном годишњем одмору.

„Ипак, ако се и током августа наставе овакви топли дани, 
радиће се са више пауза, а запосленима ће се делити веће 
количине воде, чајева и сокова“, рекао је Драгољуб Вукади-
новић, председник ове компаније. С друге стране, власник 
„Моне“ Ђорђе Момировић сматра да висока температура 
није препрека за рад.

„Наша производња је тренутно на колективном одмору, 
а продавнице су нам под климом, па температура није про-
блем. Ипак, нема потребе због врућине правити неке посебне 
услове. Нико није умро од рада, а свакако треба сви генерал-
но више да радимо“,  поручује Момировић.

Највећу заштиту запослени би вероватно добили уколи-
ко би локалне самоуправе искористиле законску могућност 
да на својој територији прогласе ванредну ситуацију ако ве-
лике врелине потрају. Али, ретко која општинска власт се од-
лучује на такав корак.

Према речима Драгана Зарубице, председника Само-
сталног синдиката пољопривреде, прехрамбене, дуванске 
индустрије и водопривреде Србије, ретки су шефови који по-
штеде своје раднике на летњим жегама. За њих је најважније, 
сматра он, да се посао одради, а како ће то их није брига.

„Логично је да се од 11 до 17 сати сви склоне са посла 
када су високе температуре и за то нам не требају закони, већ 
само добра воља. Паузе би требало да буду дуже од пола сата, 
а ако је могуће требало би потпуно обуставити рад. Чини се, 
међутим, да према својим запосленима бољи однос имају 
послодавци чији је рад везан за канцеларију, пошто многи 
дозвољавају ранији одлазак са посла, од оних на њивама, 
градилиштима, друмском саобраћају...“, каже за Вечерње но-
вости Зарубица. 

На пијацама се преполовио број купаца, па су и 
пазари много мањи, али, шта ћеш, морамо да 

радимо ...

Напољу јесте 40, али моја кабина је клима-
тизована, чим врућине запеку, ја еркондишн 
подесим на ‚пролеће‘ – каже багериста Иван 

Шербановић

А. Бачевић 
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Брање јагода у Финској, рад у 
пољу шпаргли у Великој Брита-
нији, посао на броду, конобари-
сање у Црној Гори, вожња рикши 

у Мајамију, рад са морским плодови-
ма на Аљасци, или на некој удаљеној 
нафтној бушотини, само су неки од 
сезонских послова у иностранству за 
које се млади све чешће опредељују. 
Међутим и они који остају у Србији овог 
лета могу да зараде новац за школари-
ну, летовање, џепарац или нешто друго, 
преко различитих сезонских послова. 
Дневнице се у главном граду крећу и 
до 2.500 динара, а најтраженији су ко-
нобари и шанкери. 

Млади у Београду углавном траже 
пут до зараде преко омладинских за-
друга, које нуде велики број послова из 
различитих области, за све оне између 
16 и 30 година.

„Средњошколци, студенти и не-
запослени током лета могу да раде 
на паковању и декларисању робе, на 
дељењу флајера, административним 
пословима, у бутику, али и промоције 
и хостинг. Најпотребније је особље за 
рад у кафићима“, објашњава за 24 сата 
Милена Стефановић, заменица ди-
ректора омладинске задруге „Трагач“ и 
додаје да им се углавном јављају мла-
ди између 16 и 24 године, док је током 
лета повећан број средњошколаца, који 
желе да зараде за џепарац.

„Посао промоције је најплаћенији, 
јер на њему можете зарадити од 200 
до 400 динара по сату, док је минимал-

на накнада за хостинг 2.000 динара“, 
објашњава Стефановићева.

У омладинској задрузи „Вредни-
ца“ тврде да се због отварања башти 
многих кафића, током летње сезоне, 
највише траже конобари и шанкери, 
а дневне зараде се крећу од 1.000 до 
2.500 динара. И њима се током године 
најчешће јављају грађани између 20 и 
30 година, док је за време летњих рас-
пуста највећи број средњошколаца, који 
желе да раде.

Поред сезонских послова, за време 
лета је могуће радити и стручне посло-
ве. 

„Поједине фирме траже раднике 
за послове сарадника у маркетингу, са-
радника у продаји и слично. За овакве 
послове се могу пријавити искључиво 
студенти завршне године одговарајућег 
факултета. Средњошколци углавном 
бирају парт-тајм послове, који подразу-
мевају рад од четири до шест сати, док 
се апсолвенти и незапослени чешће ан-
гажују пуно радно време“, објашњава 
Марко Миљковић из ОЗ „С-сервис“.

 И млади Новосађани користе лето 
да би зарадили новац. Слично Београ-
ду, ове сезоне најбоље ће проћи коноба-
ри чије дневнице иду и до 1000 динара, 
а могу да рачунају и на бакшиш који је 
углавном још толико. 

„Лети увек треба више радника, 
поготово на Штранду и местима која 
зими не раде. Зато прилику добијају и 
они који немају искуства у овом послу, 
што је добро. Зарада највише зависи од 
локала и његове посећености, па днев-

нице и бакшиш нису свуда исти“, каже 
за 24 сата Милош Девичић, апсолвент 
који ради у кафићу у центру Новог Сада. 

У новосадској Омладинској задру-
зи „Машинац“ објашњавају да иако 
избегавају тешке послове, студенти 
углавном хоће да раде. 

„Најпопуларнији су послови пако-
вања у магацинима. Раднике шаљемо 
у један велики мегамаркет, али и у по-
знати ланац који продаје гардеробу. Ти 
послови се плаћају 150 динара по сату. 
Има тежих послова паковања у месној 
индустрији, али се ту сезонци смењују 
ко на траци, јер мало њих издржи да 
ради дуже, иако има посла и за неколи-
ко месеци“, каже Горан Ћубић из за-
друге „Машинац“. Он додаје да млади 
могу да нађу и послове који трају и све-
га неколико дана, као што су селидбе и 
преношење канцелариског материјала. 

Такође, лети су потребне и хостесе, 
промотери и људи који деле флајере. За 
те послове се углавном траже девојке, а 
зарада је одлична: од 1000 до 2000 ди-
нара. Како је у току сезона фестивала, 
млади Новосађани могу да зараде и у 
другим местима у Војводини. 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА    Најбољи и најтраженији сезонски послови 

ДНЕВНИЦА И ДО 2.500 ДИНАРА
Задругама се током године јављају грађани између 20 и 30 година, док је 
за време летњих распуста највећи број средњошколаца који желе да раде. 

Најпопуларнији су послови паковања у магацинима. Најтраженији конобари и 
шанкери 

Посао промоције је 
најплаћенији, јер на њему 
можете зарадити од 200 
до 400 динара по сату, док 
је минимална накнада за 

хостинг 2.000 динара – 
кажу у ОЗ „Трагач“

 Како до омладинске задруге
   У омладинску задругу се могу учла-
нити ученици, студенти и незапослена 
лица до 30 година старости. Неопход-
но је платити чланарину која се креће 
од 100 до 300 динара и доставити не-
опходну документацију.

Студенти:
- копија личне карте
- копија прве стране индекса и овере-
ног семестра
Средњошколци:
- копија личне карте или извода из Ма-
тичне књиге рођених
- копија прве стране ђачке књижице
Незапослени:
- копија личне карте
- копија радне књижице
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На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Мајданпек 
за 2015. годину (“Сл. лист општине Мајданпек“ број 5/15) и закљученог 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији про-
грама или мера активне политике запошљавања за 2015. годину између 
Националне службе за запошљавање и општине Мајданпек, од 07.07.2015. 
године,

Општина Мајданпек и Национална служба за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА

У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ
ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

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

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање и општина Мајданпек
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од: 
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити 
послодавац који припада приватном сектору са територије општине Мај-
данпек под условом: 
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажо-
вања лица одређеног профила, односно занимања;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим 
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице; 
- да усавршава незапосленог са евиденције Националне службе Филијала 
Бор, испостава Мајданпек који:
* има средње, више или високо образовање
* није стицао практична знања и вештине у занимању или је исте стицао у 
периоду краћем од 6 месеци; 
* није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева, у пероду 
од 6 месеци пре подношења захтева; 
- да има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, 
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове: 
* има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и лице 
које се усавршава
* има најмање 6 месеци радног искуства у струци. 
Документација за подношење захтева:
- Захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен 
од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу 
у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
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осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је 
поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажо-
вање лица одређеног профила, односно занимања; 
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица и то: 
* доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне 
књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
* доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, 
лиценца и сл.),
* доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.),
* доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању/усавршавању 
лица (одлука, решење, потврда и сл.)
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму, подноси се Националној служби за запошља-
вање, Филијала Бор - испостава Мајданпек, према седишту послодавца са 
територије општине Мајданпек, непосредно или путем поште, на пропи-
саном обрасцу, који се може добити у НСЗ - Филијала Бор, испостава Мај-
данпек или преузети са сајта општине Мајданпек.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

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

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржа-
ва право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 

Критеријум “Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по Јавним позивима из 2011., 2012. и 
2013. године. 
Критеријум “Проценат запослених лица по завршетку програма стручне 
праксе“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након 
завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послода-
вца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. 
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из 
ЈИС Националне службе. 
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума “Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму Стручна пракса“, затим “Кадровски капацитети“, затим 
“Структура лица“, и на крају критеријум “Дужина обављања делатности“.

 Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу почев 
од датума објављивања јавног позива, а Одлука о спровођењу програма 
стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доносе директор Филијале 
Бор и председник општине Мајданпек по претходно прибављеном миш-
љењу Локалног савета за запошљавање.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим сред-
ствима.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Национална служба, општина и послодавац у року до 30 дана од дана 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уго-
вор, којим уређују међусобна права и обавезе. 
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној 
служби достави потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим 
на стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, општи-
на и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусоб-
на права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после дату-
ма доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних 
знања и вештина у складу са програмом усавршавања; 

- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на 
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби Извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног усавршавања незапосленог, послодавац може 
да у року од 30 дана од дана прекида стручног усавршавања, изврши заме-
ну са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало 
време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Бор - Испостава Мајданпек, на телефоне:030/582-953 
и 030/453-126.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Мајданпек 
и на огласној табли Филијале Бор, испостава Мајданпек у Мајданпеку (ул. 
Шашка 5) до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Мајданпек за 
2015.годину (“Сл. лист општине Мајданпек“ број 5/15) и закљученог Спора-
зума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера актвне политике запошљавања за 2015. годину између Националне 
службе за запошљавање и општине Мајданпек, од 07.07.2015. године, 

Општина Мајданпек и Национална служба за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ

СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног 
испита у складу са посебним законом, без заснивања радног односа.
Стручна пракса траје у складу са посебним законом, а најдуже 12 месеци и 
намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају 
за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или 
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање 
стручног испита. 
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног 
за полагање стручног испита, у програм се укључује за преостали период 
потребан за стицање услова за полагање стручног испита. 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање и општина Мајданпек
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити 
послодавац који припада приватном сектору са територије општине Мај-
данпек под условом: 
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 
- да је посебним законом као услов за рад на одређеним пословима пропи-
сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим 
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице; 
- да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе Филија-
ла Бор, испостава Мајданпек са територије општине Мајданпек који:
* има средње, више или високо образовање
* нема радног искуства у струци или нема довољног радног искуства за 
стицање услова за полагање стручног испита 
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* није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева, у пероду 
од 6 месеци пре подношења захтева
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове: 
* има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и лице 
које се оспособљава,
* има најмање 12 месеци радног искуства у струци. 

Документација за подношење захтева:
- Захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен 
од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу 
у коме је поднет захтев;

- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је 
поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописа-
на обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица и то: 
* доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне 
књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
* доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, 
лиценца и сл.),
* доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.),
* доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању лица (одлука, 
решење, потврда и сл.).

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

Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму, подноси се Националној служби за запошља-
вање, Филијала Бор, испостава Мајданпек, према седишту послодавца са 
територије општине Мајданпек, непосредно или путем поште, на пропи-
саном обрасцу, који се може добити у НСЗ - Филијала Бор, испостава Мај-
данпек или преузети са сајта општине Мајданпек.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

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

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржа-
ва право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

Критеријум “Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по Јавним позивима из 2011., 2012. и 
2013. године. 
Критеријум “Проценат запослених лица по завршетку програма стручне 
праксе“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након 

завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послода-
вца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. 
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из 
ЈИС Националне службе. 
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведе-
них критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи 
број бодова код критеријума “Претходно коришћена средства Националне 
службе по програму Стручна пракса“, затим “Кадровски капацитети“, и на 
крају критеријум “Дужина обављања делатности“. 

Динамика одлучивања 
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу почев 
од датума објављивања јавног позива, а Одлука о спровођењу програма 
стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доносе директор Филијале 
Бор и председник општине Мајданпек по предходно прибављеном миш-
љењу Локалног савета за запошљавање.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом сред-
ствима.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Национална служба, Општина и послодавац у року до 30 дана од дана 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уго-
вор, којим уређују међусобна права и обавезе. 
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У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној 
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосле-
ним на стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, Општи-
на и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусоб-
на права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после дату-
ма доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

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

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Бор - Испостава Мајданпек, на телефоне: 030/582-
953 и 030/453-126.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Мајданпек 
и огласној табли Филијала Бор - испостава Мајданпек у Мајданпеку (ул. 
Шашка 5) до утрошка расположивих средстава.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Мајданпек 
за 2015. годину („Сл. лист општине Мајданпек“ бр. 5/2015) и закљученог 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији про-
грама или мера активне политике запошљавања за 2015. годину између 
Националне службе за запошљавање и општине Мајданпек од 07.07.2015. 
године, 

Општина Мајданпек и Национална служба за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА

ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И

НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
у 2015.години

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба) и општина Мајданпек у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања општине Мајданпек за 2015. годину, у циљу радног ангажовања 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и 
ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/неза-
послене особе са инвалидитетом са територије општине Мајданпек а са 
евиденције Националне службе за запошљавање Филијала Бор - испостава 
Мајданпек. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица 
утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована 
лица, као и дугорочно незапослени. 
Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба и општи-
на Мајданпек на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада у складу са расположивим финан-
сијским средствима, је три месеца.

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

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
- Исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
15.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, 
односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу.
Утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунатих у складу 
са законом.
- Накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне 
радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
- Накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана;
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца;
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
- Накнаду трошкова организовања обуке:
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за 
спровођење одређених јавних радова, може се организовати обука, у току 
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму 
образовне установе.

Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организо-
вање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. 

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

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

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

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

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа 
документација:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију) и
- списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је 
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или 
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, 
као и биографију инструктора/предавача. 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документа-
цију, од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању сред-
става за спровођење јавних радова.
Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапосле-
них лица који ће бити укључени у јавни рад.
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о 
одобравању средстава за спровођења јавних радова за особе са инвали-
дитетом доноси се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне 
службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Национална служба и општина Мајданпек задржава право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/
или броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен за спро-
вођење програма/мере.

Списак послодаваца  -извођача јавног рада којима је одобрено спровођење 
јавних радова се објављује на огласној табли Филијале Бор - испостава 
Мајданпек.

Одлуку о одобравању средстава за споровођење јавних радова и Одлуку 
о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инва-
лидитетом, заједнички доносе председник општине Мајданпек и дирек-
тор Филијале Националне службе за запошљавање у Бору по претходно 
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Мај-
данпек.

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ под-
разумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на 
број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у 
програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах 
након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних 

радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014. 
године.
Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служ-
ба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

Директор филијале Националне службе, председник општине Мајданпек 
и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног 
рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. 

Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана 
доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова 
и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавних радова за особе 
са инвалидитетом.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођења јавних радова за особе са инвалидитетом, 
радно ангажује лица са евиденције незапослених са територије општине 
Мајданпек чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са 
послодавцем. 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођења јавних радова за особе са инвалидитетом. 
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Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног 
рада:
- уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду.
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење 
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног 
рада;
- спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним сред-
ствима за трошкове спровођења јавног рада;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења;
- средство обезбеђења уговорних обавеза: 
- потврда о пријему Захтева за регистрацију менице (правно лице);
- фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора послодавац - извођач јавног рада је у обавези 
да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

1 ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
• За одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне блан-
ко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података 
за жиранта и менично овлашћење;
• За одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50% са роком важења 
од 9 месеци од дана издавања.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
• За одобрена средства у износу до 600.000,00 динара -две истоветне блан-
ко соло менице са меничним овлашћењима;
• За одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50% са роком важења 
од 9 месеци од дана издавања.
3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
• Изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију 
пројекта уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну 
делатност (предузетник) односно лице које самостално обавља делатност 
у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ 
и сл.).

У ситуацији када су послодавцу одобрена средства по више поднетих 
захтева по истим или различитим програмима и мерама активне политике 
запошљавања послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство 
обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица агажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини 
трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног ангажовања лица, 
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног 
ангажовања, изврши замену другим незапосленим лицем из исте кате-
горије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила 
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених 
лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање; 
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и 
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално оси-
гурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће 
рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове нак-
наде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са 
уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама 
након завршене обуке; 
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја 
за реализацију јавног рада.
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефи-
нисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за 
законску затезну камату од датума преноса средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Национал-
ној служби за запошљавање - Филијала Бор, Испостава Мајданпек, Шашка 
5, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу.
Јавни конкурс је отворен до 10.08.2015.године.
Образац пријаве може се добити у Националној служби за запошљавање 
Филијала Бор - Испостава Мајданпек или преузети са сајта општине Мај-
данпек. Контакт телефон 030/582-953.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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), Нацио-
налним акционим планом запошљавања о изменама и допунама Нацио-
налног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 
54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне поли-
тике запошљавања предвиђеним локалним акционим плановима запо-
шљавања у 2015. години бр. 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015. године, 
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања бр. 3001-101-
3/2015, од 06.07.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом 
запошљавања Општине Велика Плана за 2015. годину (усвојеном Одлу-
ком Скупштине Општине Велика Плана бр. 110-11/2015-I од 03.03.2015. 
године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба) и Општина Велика Плана, у складу са Акционим планом запошљавања 
Општине Велика Плана за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потре-
бе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради 
остваривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада који се спроводи на територији Општине 
Велика Плана, радно се ангажују незапослена лица са евиденције Нацио-
налне службе, Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана. 
Послодавца - извођачa јавног рада са територије Општине Велика Плана, 
одређују Национална служба и Општина Велика Плана на основу јавног 
конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са распо-
ложивим финансијским средствима.

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

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
- исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини 
до 15.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу 
(утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом);
- накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне 
радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
- накнаду трошкова организовања обуке.
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У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за 
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току 
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму 
образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити 
накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по 
лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да процењује 
оправданост потребе за обуком.

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

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

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

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа 
документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију) и
• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у 
области социјалних и хуманитарних делатности.

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

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапосле-
них лица која ће бити укључена у јавни рад.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова доноси се 
на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног 
конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације 
послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року 
од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.
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Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој 
пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у 
складу са износом средстава који је опредељен за спровођење програма/
мере.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова објављује се на огласној табли Филијале Смедерево - Испостава 
Велика Плана.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова, доноси 
директор филијале Смедерево по предходно прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање Општине Велика Плана. 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ под-
разумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на 
број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у 
програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах 
након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних 
радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014. 
године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национал-
на служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
** Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да 
је директор филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је 
истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На осно-
ву одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће кри-
теријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује кроз 
реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

Директор филијале Смедерево и послодавац - извођач јавног рада 
закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међу-
собна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног 
рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

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

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

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне блан-
ко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података 
за жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком 
важења од 9 месеци од дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне блан-
ко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком 
важења од 9 месеци од дана издавања.

3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију 
пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.

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

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

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

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини 
трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица 
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног 
ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте кате-
горије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила 
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених 
лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање; 
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и 
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално оси-
гурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће 
рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове нак-
наде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са 
уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама 
након завршене обуке; 
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја 
за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

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

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филија-
ли Смедерево - Испостава Велика Плана, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у филијали Смедерево - Испоста-
ва Велика Плана.

Јавни конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Последњи рок за 
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 12.08.2015. године.

Све додатне информације могу се добити у Филијали Смедерево - Испоста-
ва Велика Плана.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), 
Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или 
мера активне политике запошљавања предвиђеним локалним акционим 
плановима запошљавања у 2015. години бр. 401-00-01006/2015-24 од 
25.05.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошља-
вања бр. 3001-101-3/2015, од 06.07.2015. године, а у складу са Локалним 
акционим планом запошљавања Општине Велика Плана за 2015. годину 
(усвојеним Одлуком Скупштине Општине Велика Плана бр. 110-11/2015-I 
од 03.03.2015. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ 
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са тери-
торије Општине Велика Плана који се воде на евиденцији Националне 
службе за запошљавање, Филијала Смедерево - Испостава Велика Пла-
на (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за запо-
чињање сопственог посла. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократ-
ном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или дру-
гог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико 
оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у оба-
вези је да обавља регистровану делатност на територији Општине Велика 
Плана, најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, 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 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је саставни део 
јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности 
или решењем о процени радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их 
обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу 
за самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву 
Националне службе и/или Локалне самоуправе Велика Плана у току прет-
ходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава.

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

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити неза-
послени под условом да је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе, Филијала 
Смедерево - Испостава Велика Плана, најмање месец дана пре дана подно-
шења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време 
проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
- завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организа-
цији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Нацио-
налне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи 
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева рас-
полаже са истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже 
истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно 
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења, којим је утврђено да под-
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носилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у 
захтеву са бизнис планом.

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

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној органи-
зационој јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево - Испостава 
Велика Плана, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који 
се може добити у истој организационој јединици Национaлне службе.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на осно-
ву бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапос-
леног.

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу 
испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви 
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље раз-
матрати.

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

*„Развијеност општине” се утврђује посебним прописом Владе о развије-
ности општина у Републици Србији, а Општина Велика Плана је разврстана 
у трећу групу развијености. 

**Критеријум „ Категорија лица” се утврђује на основу Националног акцио-
ног плана запошљавања за 2015.годину (“Сл. гласник” 101/2014) и на осно-
ву података из информационог система Националне службе. Припадност 
категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из еви-
денције Националне службе или достављених доказа од стране незапос-
леног. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељује 
се за сваку категорију 3 бода односно 5 бодова за теже запошљива лица 
која имају приоритет у 2015. години, тако да укупан број бодова не може 
бити већи од 30.

У оквиру критеријума „Категорија лица” бодују се захтеви незапослених 
лица која нису користила субвенцију по основу јавних позива незапослени-
ма за доделу субвенције за самозапошљавање које реализује Национална 
служба почев од 2009.године. 

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане 
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан 
посебан простор („Сл. гласник 9/96”).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се 
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима и 
то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и 
потребни ресурси за отпочињања обављања делатности. 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор 
филијале Националне службе у Смедереву, по предходно прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Велика Плана. 
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на оглас-
ној табли Националне службе, Испостава Велика Плана.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 45 
дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошља-
вање незапослених закључују уговор, којим се уређују међусобна права и 
обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 
Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистрова-
не делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписи-
вања уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje 
регистрован у АПР;
- фотокопија Потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (обра-
зац РЕГ);
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;

- фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од 
статуса жиранта. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обез-
беђења уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране 
менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењи-
ма. 
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пен-
зије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостал-
но обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр: адвокат, нотар, при-
ватни извршитељ и сл.).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност на територији Општине Велика Плана и 
измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци, почев од 
дана отпочињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне 
обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

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

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Табела са списком делатности које се не субвенционишу, као и све додатне 
информације могу се добити у Националној служби, Филијала Смедерево - 
Испостава Велика Плана.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.08.2015. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 
2015. Годину („Сл. лист општине Неготин“ број 6/15) и закљученог Спора-
зума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера актвне политике запошљавања за 2015. годину између Националне 
службе за запошљавање и општине Неготин , од 07.07.2015. године, 

Општина Неготин и Национална служба за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

СТРУЧНА ПРАКСА У
ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ

СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног 
испита у складу са посебним законом, без заснивања радног односа.
Стручна пракса траје у складу са посебним законом, а најдуже 12 месеци и 
намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају 
за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или 
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање 
стручног испита. 

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

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање и Општина Неготин: 
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од: 
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем, 
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом 
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III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити 
послодавац који припада приватном сектору са територије општине Него-
тин под условом: 
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 
- да је посебним законом као услов за рад на одређеним пословима пропи-
сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби и 
Општини, осим за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице; 
- да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе Филија-
ла Бор, испостава Неготин који:
- има средње, више или високо образовање
- нема радног искуства у струци или нема довољног радног искуства за 
стицање услова за полагање стручног испита 
- није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева, у пероду 
од 6 месеци пре подношења захтева
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове: 
- има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и лице 
које се оспособљава 
- има најмање 12 месеци радног искуства у струци. 

Документација за подношење захтева:
- Захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен 
од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу 
у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је 
поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописа-
на обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица и то: 
- доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне 
књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
- доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, 
лиценца и сл.),
- доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.),

- доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању лица (одлука, 
решење, потврда и сл.)
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму, подноси се Националној служби за запошља-
вање, Филијала Бор, испостава Неготин, према седишту послодавца са 
територије општине Неготин, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу, који се може добити у НСЗ - Филијала Бор испостава Неготин или 
преузети са сајта општине Неготин.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

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

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржа-
ва право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по Јавним позивима из 2011., 2012. и 
2013. године. 
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стручне 
праксе“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након 
завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послода-
вца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. 
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из 
ЈИС Националне службе. 

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

Динамика одлучивања 
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу почев 
од датума објављивања јавног позива, а Одлука о спровођењу програма 
стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доносе директор Филијале 
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Бор и председник општине Неготин по претходно прибављеном мишљењу 
локалног савета за запошљавање.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим сред-
ствима.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Национална служба, Општина и послодавац у року до 30 дана од дана 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уго-
вор, којим уређују међусобна права и обавезе. 

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној 
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосле-
ним на стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, Општи-
на и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусоб-
на права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после дату-
ма доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

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

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, 
изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у 
складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за 
период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Бор, Испостава Неготин, на телефоне: 019/541-505 
и 030/453-126. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Неготин и 
огласној табли Филијала Бор, испостава Неготин у Неготину (ул. Србе Јова-
новића 6) до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 
2015. годину („Сл. лист општине Неготин“ број 6/15) и закљученог Спораз-
ума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања за 2015. годину између Националне 
службе за запошљавање и општине Неготин, од 07.07.2015. године,

Општина Неготин и Национална служба за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ 

ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање и општина Неготин 
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити 
послодавац који припада приватном сектору са територије општине Него-
тин под условом: 
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажо-
вања лица одређеног профила, односно занимања;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим 
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице; 
- да усавршава незапосленог са евиденције Националне службе - Филијала 
Бор, испостава Неготин који:
- има средње, више или високо образовање
- није стицао практична знања и вештине у занимању или је исте стицао у 
периоду краћем од 6 месеци; 
- није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева, у пероду 
од 6 месеци пре подношења захтева; 
- да има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, 
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове: 
- има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и лице 
које се усавршава
- има најмање 6 месеци радног искуства у струци. 

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен 
од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу 
у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је 
поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца 
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажо-
вање лица одређеног профила, односно занимања; 
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица и то: 
- доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне 
књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
- доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, 
лиценца и сл.),
- доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда посло-
давца о радном искуству и сл.),
- доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању/усавршавању 
лица (одлука, решење, потврда и сл.)

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

Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму, подноси се Националној служби за запо-
шљавање, Филијала Бор, испостава Неготин према седишту послодавца са 
територије општине Неготин, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу, који се може добити у НСЗ -Филијала Бор испостава Неготин  или 
преузети са сајта општине Неготин.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

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

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
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услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржа-
ва право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по Јавним позивима из 2011., 2012. и 
2013. године. 

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стручне 
праксе“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након 
завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послода-
вца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. 
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из 
ЈИС Националне службе. 

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

Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу почев 
од датума објављивања јавног позива, а Одлука о спровођењу програма 
стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доносе директор филијале 
Бор и председник општине Неготин по претходно прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом сред-
ствима.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Национална служба, Општина и послодавац у року до 30 дана од дана 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уго-
вор, којим уређују међусобна права и обавезе. 

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној 
служби достави потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим 
на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, Општи-
на и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусоб-
на права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после дату-
ма доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних 
знања и вештина у складу са програмом усавршавања; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на 
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби Извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног усавршавања незапосленог, послодавац може 
да у року од 30 дана од дана прекида стручног усавршавања, изврши заме-
ну са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало 
време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Бор, Испостава Неготин, на телефоне 019/541-505 
и 030/453-126.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Неготину и 
на огласној табли Филијала Бор, Испостава Неготин у Неготину (ул. Србе 
Јовановића бр. 6) до утрошка расположивих средстава издвојених за ову 
намену.
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На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 
2015. годину(„Сл. лист општине Неготин” број 6/15) и закљученог Спораз-
ума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања за 2015. годину између Националне 
службе за запошљавање и општине Неготин, од 07.07. 2015. године,

Општина Неготин и Национална служба за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ  НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА
ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава Неготин у 
општини Неготин (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену 
обуку за започињање сопственог посла. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократ-
ном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или дру-
гог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико 
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у оба-
вези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, 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 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је саставни део 
јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности 
или решењем о процени радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их 
обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу 
за самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву 
Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана одо-
бравања средстава.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ 
за добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити неза-
послени под условом да је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе Филијале 
Бор - Испостава Неготин - општина Неготин најмање месец дана пре дана 
подношења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом 
време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
- завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организа-
цији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Нацио-
налне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи 
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева рас-
полаже са истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже 
истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно 
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења, којим је утврђено да под-
носилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у 
захтеву са бизнис планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној органи-
зационој јединици Национaлне службе Филијала Бор - Испостава Неготин, 
према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у НСЗ - Филијала Бор, 
Испостава Неготин у Неготину или преузети са сајта општине Неготин. 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на осно-
ву бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапос-
леног.

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу 
испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви 
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље раз-
матрати.
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи 
критеријуми: 

**Критеријум „ Категорија лица” се утврђује на основу Националног 
акционог плана запошљавања за 2015. годину (“Сл. гласник” 101/2014) и 
на основу података из информационог система Националне службе. При-
падност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу подата-
ка из евиденције Националне службе или достављених доказа од стране 
незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица 
додељује се за сваку категорију 3 бода односно 5 бодова за теже запошљи-
ва лица која имају приоритет у 2015. години, тако да укупан број бодова не 
може бити већи од 30.

У оквиру критеријума „Категорија лица” бодују се захтеви незапослених 
лица која нису користила субвенцију по основу јавних позива незапослени-
ма за доделу субвенције за самозапошљавање које реализује Национална 
служба почев од 2009. године. 

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане 
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан 
посебан простор („Сл. гласник 9/96”).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се 
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима и 
то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и 
потребни ресурси за отпочињања обављања делатности. 
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор 
филијале Бор, Националне службе, на основу бодовне листе, а након про-
вере и бодовања поднетог захтева незапосленог. уз предходну сагласност 
Локалног савета за запошљавање општине Неготин.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на оглас-
ној табли Филијале Бор - Испоставе Неготин у Неготину.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор филијале Националне службе, председник општине Неготин и 
подносилац захтева у року до 40 дана од дана доношења одлуке о одо-
бравању субвенције за самозапошљавање незапослених закључују уго-
вор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши 
исплата субвенције. 

Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистрова-
не делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписи-
вања уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje 
регистрован у АПР;
- фотокопија Потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (обра-
зац РЕГ);
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од 
статуса жиранта. 
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обез-
беђења уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране 
менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењи-
ма. Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пен-
зије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостал-
но обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр: адвокат, нотар, при-
ватни извршитељ и сл.).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних 
прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делат-
ности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне 
обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, 
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сраз-

мерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну 
камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Табела са списком делатности које се не субвенционишу, образац захтева 
са бизнис планом и све додатне информације, могу се добити у Национaл-
ној служби за запошљавање Филијала Бор, ул. 7. јули 29, Испостава Него-
тин у Неготину, ул. Србе Јовановића бр. 6 или преузети са сајта општине 
Неготин. Телефони за контакт: 019/541-505 и 030/453-160.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Неготин и 
огласној табли Филијале Бор, испостава Неготин у Неготину .до утрошка 
расположивих средстава за ову намену, а најкасније до 15.11.2015. године.

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и потписаног 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији про-
грама или мера активне политике запошљавања између Општине Дими-
тровград и Националне службе за запошљавање бр. 2600-1019-2/2015 од 
23.07.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошља-
вања Општине Димитровград за 2015. годину број 06-22/15-III/8-18/1 од 
25.02.2015. и Закључка о измени локалног акционог плана запошљавања 
бр. 06-86/15-III/38-1 од 22.07.2015. 

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД У САРАДЊИ СА
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 

ПИРОТ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА

У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први 
пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту 
и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од 
времена потребног за полагање стручног испита, а ради стицања услова 
за полагање стручног испита, у складу са законом, као и лицима која се 
оспособљавају, односно стичу посебна практична знања и вештине за рад 
у струци, без заснивања радног односа. 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, 
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код 
послодавца. 

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за пола-
гање стручног испита, у програм се укључује за преостали период потре-
бан за стицање услова за полагање стручног испита/стицање посебних 
практичних знања и вештина. 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе, ангажована лица ост-
варују право на:
1. Новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем;
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
2. Уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, 
у складу са законом. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови:
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу зарада, пореза и доприноса за оба-
везно социјално осигурање; 
- да је законом код послодавца као услов за рад на одређеним пословима 
прописана обавеза полагања стручног испита, или актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним 
пословима, предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног про-
фила, односно занимања. 
- да има најмање једно запослено лице; 
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- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцији Националне 
службе - испоставе Димитровград које: 
- има средње, више или високо образовање; 
- нема радног искуства у струци или нема радног искуства довољног за сти-
цање услова за полагање стручног испита, односно није стицао практична 
знања и вештине у занимању.
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове: 
- има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и лице 
које се оспособљава и 
- има најмање 12 месеци радног искуства у струци. 

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен 
од стране послодавца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у 
коме је поднет захтев; 
- извод из банке о плаћеној заради, порезу и доприносима за обавезно 
социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у 
коме је поднет захтев; 
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на 
одређеним пословима прописана обавеза полагања стручног испита/
односно обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно 
занимања; 
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе. 

Начин подношења захтева 
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошља-
вање - Испостава Димитровград, непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање 
- Испостава Димитровград и Филијали Пирот. 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева 
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из јавног позива, врши обраду захтева и спи-
сак са захтевима који испуњавају услове јавног позива доставља Општини 
Димитровград на одлучивање.
Неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање.
 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе 
Одлуку о спровођењу програма Стручне праксе доноси председник Општи-
не Димитровград, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета 
за запошљавање, на основу списка захтева који испуњавају услове Јавног 
позива достављених од стране Националне службе за запошљавање. 
Пирот. 
Одлука о спровођењу програма Стручне праксе доноси се у року до 15 дана 
од истека Јавног позива.

Општина Димитровград задржава право да приликом одлучивања по под-
нетом захтеву изврши корекцију броја лица у складу са расположивим 
средствима. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Димитровград, Национална служба и послодавац у року до 15 
дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе 
закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. 
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да Националној 
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосле-
ним лицем на стручној пракси. 
Након закључивања уговора са послодавцем, Општина Димитровград, 
Национална служба за запошљавање и лице на стручној пракси закључују 
уговор којим се регулишу међусобна права  и обавезе. 
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после дату-
ма доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да: 
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне оба-
везе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са зако-
ном, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;

- да лицу обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испи-
та пред надлежним органом или изда потврду лицу о обављеној стручној 
пракси;
- омогући Националној служби и Општини Димитровград контролу реали-
зације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу - Општину Димитроивград о свим проме-
нама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана 
настанка промене. 
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац 
може да у року у року од 30 дана од дана прекида стручне праксе, изврши 
замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове за преос-
тало време дефинисано уговором, увећаним за период спроведене замене. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање Испостава Димитровград, број телефона: 010/362-398; у Општи-
ни Димитровград број телефона: 064/123-9803; контакт особа: Драган 
Милић.
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног 
акционог плана запошљавања за 2015. годину, Одлуке о учешћу у финан-
сирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години Министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-
24 од 25.05.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом Општи-
не Димитровград за 2015. годину (усвојеним Одлуком 06-22/15-III/8-18 од 
25.02.2015. године) и закљученог Споразума о уређивању међусобних пра-
ва и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015. годину,

Национална служба за запошљавање и Општина Димитровград
дана 05.08.2015.године

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И

НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање и Општина Димитровград (у даљем 
тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом 
запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљи-
вих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очу-
вања и унапређења радних способности незапослених, као и ради оства-
ривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/неза-
послене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. При-
оритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као 
вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, корис-
ници новчане социјалне помоћи као и дугорочно незапослени. 

Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба на основу 
јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са распо-
ложивим финансијским средствима.

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

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

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

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за 
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току 
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму 
образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити 
накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по 
лицу. Национална служба за запошљавање и Општина задржавају право 
да процењује оправданост потребе за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трош-
кова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене пре-
возне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са 
законом.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења.
Послодавци - извођачи јавног рада морају имати седиште на подручју 
Општине Димитровград.

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

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа 
документација:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију) и
- списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у 
области социјалних и хуманитарних делатности.

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

Национална служба и Општина задржавају право да траже и друге доказе 
и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова.
Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапосле-
них лица која ће бити укључена у јавни рад.
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвали-
дитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Национал-
не службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Национална служба у сарадњи са Општином, задржава право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног 
рада и/или броја лица, у складу са опредељеним износом средстава.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова објављује се на огласној табли Филијале за запошљавање Пирот 
- Испостава Димитровград.   

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалиди-
тетом на којима се ангажује до 49 незапослених, доносе директор Филија-
ле Пирот и председник Општине Димитровград, уз претходну сагласност 
Локалног савета за запошљавање. 

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

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

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

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом рад-
но ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила 
Национална служба, у сарадњи са послодавцем. 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом. 

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

У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у 
обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговор-
них обавеза:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне блан-
ко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података 

за жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком 
важења од 9 месеци од дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динанра - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком 
важења од 9 месеци од дана издавања.

3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију 
пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.

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

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

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

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини 
трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица 
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног 
ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте кате-
горије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила 
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених 
лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање; 
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и 
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално оси-
гурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће 
рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове нак-
наде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са 
уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама 
након завршене обуке; 
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја 
за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

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

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филија-
ли за запошљавање Пирот, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Филијали за запошљавање Пирот или преу-
зети на сајту www.nsz.gov.rs.

Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 
20.08.2015.године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

www.nsz.gov.rs
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На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног 
акционог плана запошљавања за 2015. годину, Одлуке о учешћу у финан-
сирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години Министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-
24 од 25.05.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом 
Општине Бабушница за 2015. годину (усвојеним Одлуком 06-16/2015-3 од 
25.02.2015. године) и закљученог Споразума о уређивању међусобних пра-
ва и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015. годину,

Национална служба за запошљавање и Општина Бабушница
дана 05.08.2015.године

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И

НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује 
Национална служба за запошљавање и Општина Бабушница (у даљем 
тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом 
запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљи-
вих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очу-
вања и унапређења радних способности незапослених, као и ради оства-
ривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/неза-
послене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. При-
оритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као 
вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, корис-
ници новчане социјалне помоћи, као и дугорочно незапослени. 

Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба на основу 
јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са распо-
ложивим финансијским средствима.

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

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

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

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

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

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

Послодавци - извођачи јавног рада морају имати седиште на подручју 
Општине Бабушница.

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

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа 
документација:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију) и
- списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у 
области социјалних и хуманитарних делатности.

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

Национална служба и Општина задржавају право да траже и друге доказе 
и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова.

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапосле-
них лица која ће бити укључена у јавни рад.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвали-
дитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености 
услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложе-
не документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Национал-
не службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

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

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова објављује се на огласној табли Филијале за запошљавање Пирот 
- Испостава Бабушница.   

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалиди-
тетом на којима се ангажује до 49 незапослених, доносе директор Филијале 
Пирот и председник Општине Бабушница, уз претходну сагласност Локал-
ног савета за запошљавање. 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ под-
разумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на 
број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у 
програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах 
након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних 
радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014. 
године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национал-
на служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.    
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** Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да 
је директор филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је 
истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На осно-
ву одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће кри-
теријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује кроз 
реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.   
Директор филијале Националне службе, председник општине и посло-
давац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, 
којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање 
уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом рад-
но ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила 
Национална служба, у сарадњи са послодавцем. 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
 
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
- уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење 
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног 
рада;
- спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним сред-
ствима за трошкове спровођења јавног рада;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења;
- средство обезбеђења уговорних обавеза; 
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
- фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.

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

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне блан-
ко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података 
за жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком 
важења од 9 месеци од дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динанра - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком 
важења од 9 месеци од дана издавања.
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3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију 
пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, 
независно од висине примања, као и физичко лице које обавља самостал-
ну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делат-
ност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извр-
шитељ и сл.).

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

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

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини 
трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица 
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног 
ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте кате-
горије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила 
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом 
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање; 

- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и 
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално оси-
гурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће 
рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу 
са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама 
након завршене обуке; 
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја 
за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

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

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филија-
ли за запошљавање Пирот, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Филијали за запошљавање Пирот или пре-
узети на сајту www.nsz.gov.rs.

Последњи рок за пријем пријава  за учешће на јавном конкурсу је до  
20.08.2015. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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.

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.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

510
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Београд

Агенција за борбу против корупције поступајући на основу чл. 15. 
Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник 
РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично 
тумачење и 8/15 - УС), чл. 54. Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 
99/14) и Правилникa о попуњавању радних места у Стручној 
служби Агенције за борбу против корупције број: 110-00-2/15-01 
од 20.02.2015. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

I Орган у коме се радна места попуњавају: 

Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице Милице бр. 
1.

II Раднo местo које се попуњава:

1. Радно место за односе са јавношћу
у Канцеларији директора, звање виши саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршен факултет друштве-
но-хуманистичких наука - стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, 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 седам годи-
на радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку:
- познавање Закона о Агенцији за борбу против корупције („Служ-
бени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 
- аутентично тумачење и 8/15 - УС) и Закона о јавном инфор-
мисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15) 
- непосредно, кроз разговор са кандидатима;
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

2 Радно место за кадровске послове
у Одељењу за опште послове, звање самостални 

саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршен правни факултет - 
стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање пет година радног искуства у струци; поло-
жен државни стручни испит; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку:
- познавање Закона о Агенцији за борбу против корупције („Служ-
бени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 
- аутентично тумачење и 8/15 - УС), Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 

83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 
и 99/14), Закона о платама државних службеника и намештени-
ка („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 63/06-испр, 115/06-испр, 
101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) и Посебног колективног уговора 
за државне огране („Службени гласник РС”, број 25/15 и 50/15) - 
непосредно, кроз разговор са кандидатима;
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

3. Радно место за помоћ у поступању у 
контролно - аналитичким пословима

у Одељењу за контролу финансијских извештаја 
политичких субјеката, у Сектору за контролу 
финансирања политичких активности, звање 

саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршен економски факул-
тет - стечено високо образовање на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање три године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку:
- познавање Закона о Агенцији за борбу против корупције 
(„Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 
112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС) и Закона о финанси-
рању политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11 и 
123/14 ) - непосредно, кроз разговор са кандидатима;
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

4. Радно место за помоћ у управно - 
правним пословима

у Групи за пријем и процену представки, у Сектору за 
поступање по представкама, звање саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршен правни факултет - 
стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање три године радног искуства у струци; поло-
жен државни стручни испит; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку:
- познавање Закона о Агенцији за борбу против корупције („Служ-
бени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 
- аутентично тумачење и 8/15 - УС) и Закона о општем управном 
поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени глас-
ник РС”, бр. 30/10) - непосредно, кроз разговор са кандидатима; 
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима;
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

5. Радно место документалисте
у Одељењу за вођење регистара и посебних 

евиденција, у Сектору за контролу имовине и 
прихода функционера, у звању сарадник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године и најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачу-
нару.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку:
- познавање Закона о Агенцији за борбу против корупције 
(„Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 
112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС), Правилника о регис-
тру функционера и регистру имовине („Службени гласник РС”, бр. 
110/09 и 92/11) и Правилника о поклонима функционера („Служ-
бени гласник РС”, бр. 81/10 и 92/11) - непосредно, кроз разговор 
са кандидатима; 
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима; 
- знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

III Oпшти услови за рад на свим радним местима:
Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пуно-
летан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државним органима због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава за конкретно радно место са контакт адресом и бројем 
телефона;
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству; 
- 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;
- оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство у струци);
- оверена фотокопија радне књижице; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно 
правосудном испиту. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 
месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит 
примају се на рад под условом да положе државни стручни испит 
до окончања пробног рада; 
- други докази о стеченим знањима и вештинама.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена у општини или суду (не важи за доказе из последње тачке) 
или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају 
бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача 
(не важи за доказе из последње тачке). 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована.

V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се 
шаљу на адресу Агенција за борбу против корупције, Београд, 
Царице Милице бр. 1, са назнаком „Пријава за јавни конкурс”.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: 
Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеним 
радним местима, а чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, 
провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку 
обавиће се почев од 21.08.2015. године у Београду, у просторија-
ма Агенције за борбу против корупције, адреса Царице Милице 
бр. 1, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем кон-
такт телефона које наведу у својим пријавама или на други пого-
дан начин.

VII Лице задужено за давање информација о конкурсу:
Мирослава Милосављевић, телефон 011/4149-117. 

Напомене: 
- Кандидати заснивају радни однос на неодређено време, место 
рада је Београд, Царице Милице бр. 1.
- Кандидати који конкуришу на више радних места подносе поје-
диначне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражена документа.

- Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и нера-
зумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 
- Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати 
који немају положен државни стручни испит примају се на рад 
под условом да положе државни стручни испит до окончања 
пробног рада. 
- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе доказ о положе-
ном правосудном испиту.
- Сваки круг у селекцији кандидата биће елиминациони;
- Агенција не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидите-
та. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове.
- Овај оглас објављује се на интернет презентацији Агенције, на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Датум истека рока за пријављивање: 13.08.2015. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007 67/2007, 
116/2008, 104/2009 и 99/2014), чл. 17. став 1, 18, 20. и 21. Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени гласник РС“, број 
41/07 и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстаа 51 број: 112-6959/2015 од 30. јуна 2015. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У

КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Канцеларија за европске интеграције, Немањина 34, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за пружање стручне 
подршке у спровођењу система управљања

Група за надзор над системом управљања, Сектор 
за програме прекограничне и транснационалне 

сарадње, у звању вишег саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља техничко-техно-
лошких или друштвено-хуманистичких наука на основним ака-
демским 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 специја-
листичким студијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 7 година радног искуства у струци; знање енглес-
ког језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: стручна знања из области основ-
них карактеристика програма прекограничне и транснационалне 
сарадње и познавање циклуса управљања пројектима - усмено; 
знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације - усме-
ним путем и познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару.

Администрација и управа
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2. Радно место за правне послове и развој 
кадрова

Група за кадровске и опште послове, Одељење 
за правне и административне послове, Сектор за 

правне и финансијске послове, у звању самосталног 
саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правних 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у 
струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: стручна знања из области 
познавања прописа из области државне управе - усмено; вешти-
не комуникације - усменим путем и познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару.

3. Радно место за планирање и 
програмирање развојне помоћи у области 

цивилног друштва, медија и културе
Одсек за планирање и програмирање средстава 
ЕУ и развојне помоћи у области реформе јавне 

управе и владавине права, Одељење за планирање 
и програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи у 

области изградње институција и друштвеног развоја, 
Сектор за планирање, програмирање, праћење и 

извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у 
звању саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номских, политичких или правних наука на основним академ-
ским 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 специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање 3 година радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског 
језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: стручна знања из области 
циклуса управљања пројектима и познавања основних елеме-
ната процеса програмирања ЕУ средстава и механизама који се 
користе у програмирању ЕУ средстава - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; вештине комуникације - усменим путем и позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

4. Радно место за координацију праћења 
и извештавања о реализацији програма 
финансираних из фондова ЕУ у области 

животне средине
Група за праћење и извештавање о реализацији 

средстава ЕУ и развојне помоћи у области 
конкурентности, транспорта, енергетике и животне 

средине, Одељење за праћење и извештавање 
о средствима ЕУ и развојној помоћи, Сектор за 

планирање, програмирање, праћење и извештавање 
о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању 

саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економ-
ских наука, правних наука или политичких наука или из научно, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање 3 година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: стручна знања из области 
управљања фондовима ЕУ, управљања пројектним циклусом, 
праћење и извештавање - усмено; знање енглеског језика - усме-
но; вештине комуникације - усменим путем и познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару.

5. Радно место за координацију и анализу 
квалитета стручне и језичке редактуре и 

терминологију
Одсек за координацију стручне и језичке редактуре и 
терминологију, Сектор за координацију превођења, у 

звању саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области прав-
них или филолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; 3 године радног 
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима; знање енглеског језика и познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: стручна знања из области 
познавања процеса европских интеграције Републике Србије, 
институционалног и правног уређења ЕУ и процеса редактуре 
- усмено; знање енглеског језика - усмено; вештине комуника-
ције - усменим путем и познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; оверена 
фотокопија радне књижице; доказ о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству 
у струци. Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележни-
ка. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног орга-
на неће се разматрати. 

IV ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

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.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су: Слободанка Бабац, телефон:  +381 11 3061 215.
 
Место рада: Београд, Немањина 34.

Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за европ-
ске интеграције, Немањина 34, Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс“.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 10 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије 
су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове из јавног конкур-
са обавиће се почев од 16. септембра 2015. године за сва рад-
на места, у просторијама Канцеларије за европске интеграције, 
Београд, улица Немањина бр. 34, о чему ће учесници конкурса 

Администрација и управа
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бити обавештени телеграмом и телефоном на адресе и бројеве 
телефона које наведу у својим пријавама.

Напомена:
За ова радна места радни однос се заснива на неодређено време.
За кандидате који први пут заснивају радни однос у државном 
органу обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Канди-
дати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и 
неблаговремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас се објављује се на web страници Канцеларије за 
европске интеграције www.seio.gov.rs, на web страници Службе 
за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Виши референт за административно 
техничке послове МЗ Дражевац, Баљевац, 

Конатице и Пољане
у Служби за скупштинске послове и прописе, на 

одређено време, због повећаног обима посла до 24 
месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа било ког смера, положен 
државни стручни испит, најмање 3 године радног стажа у струци. 
Уз пријаву је потребно приложити: диплому којом се потврђује 
стручна спрема (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
положеном државном стручном испиту, доказ о радном стажу у 
струци, уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да про-
тив лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница 
(издат од стране надлежног суда након објављивања овог огла-
са), уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима (издато након објављивања овог огла-
са). Пријаве на оглас слати на адресу: Управа градске Општине 
Обреновац, улица Вука Караџића 74, 11500 Обреновац. Лице за 
контакт: Славица Лаиновић, тел. 011/8721-786. Неблаговремене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве као и пријаве уз које нису 
приложени потребни докази неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I бр. 6

Помоћник комуналног инспектора
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Средња школска спрема - IV степен стручне спре-
ме, средња техничка, средња економска, средња медицинска, 
средња пољопривредна, гимназија, 1 година радног искуства и 
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Помоћник саобраћајног инспектора
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Висока школска спрема, студије другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но висока школска спрема стечена на студијама у трајању од 
најмање четири године до ступања на снагу Закона о високом 
образовању - саобраћајни факултет, правни факултет, факултет 
за право, јавну управу и безбедност, технички факултет - смер 

инжењерски менаџмент, 1 година радног искуства и положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.

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

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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

Извршилац за стручне послове из области 
личних стања грађана

у Сектору за опште послове у Одељењу за лични 
статус грађана, на одређено време, ради замене 

одсутног радника са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чла-
ном 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Градској управи за опште и заједничке посло-
ве и то: стечено високо образовање из правне научне области на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије, односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, положен испит за рад у органима државне управе и 
најмање 1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова: оверена фотокопија дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, уверење да се против пријављеног кандидата не 
води истрага (Основни суд), уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска 
управа Крагујевац ), оригинал лекарског уверења и доказ о рад-
ном искуству у струци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са на горенаведену адресу.

Администрација и управа
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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

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

Радно место за послове билансирања 
јавних прихода и јавних расхода
у Одељењу за буџет, на одређено време  

од 12 месеци

Радно место за послове евиденције 
прихода

у Одељењу трезора, на одређено време  
од 12 месеци

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима 
чланом 6, прописано је да се у радни однос у државном орга-
ну може примити лице које испуњава следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу 
здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине непо-
добним за обављање послова у државном органу и да испуња-
ва друге услове утврђене законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су 
предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним 
органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне усло-
ве, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Градској управи за финансије 
и то: стечено високо образовање из научне области економске 
струке на основним академским студијама у обиму од  најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, најмање 1 година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова:оверена фотокопија дипломе о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о положеном државном стручном испи-
ту, уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага 
(Основни суд), уверење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним  за обављање посло-
ва у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац ), 
оригинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену 
адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Извршилац за стручне и нормативно - 
правне послове

у Секретаријату за послове Градског јавног 
правобранилаштва, на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: Чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима, прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 

потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Секретаријату за послове Градског јавног 
правобранилаштва, и то: завршен правни факултет, односно 
стечено високо образовање на студијама другог степена, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен правосудни испит и најмање 3 године радног искуства 
у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова огласа: оверена фотокопија дипло-
ме о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење о положеном правосуд-
ном испиту; уверење да се против  пријављеног кандидата не 
води истрага (Основни суд), уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска 
управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења и доказ о рад-
ном искуству у струци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Радно место за планско - аналитичке и 
студијске послове у области заштите и 

спасавања од поплава и бујица
у Служби за цивилну заштиту, на одређено време  

од 12 месеци

УСЛОВИ: Чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима, прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи за послове Градоначел-
ника и Градског већа, и то: стечено високо образовање из нау-
чне области природно-математичких или техничко-технолошких 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године - 240 ЕСПБ бодова (грађевински факултет 
- смер хидротехника), поседовање лиценце  одговорног извођача 
(лиценца број 413 или 414) и лиценца одговорног пројектанта 
(лиценца број 313 или 314), најмање 1 година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе следеће дока-
зе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, доказ о поседовању лиценце одговорног извођача 
радова број: 413 или 414, доказ о поседовању лиценце одго-
ворног пројектанта број: 313 или 314, уверење да се против 
пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд), уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП 
РС, Полицијска управа Крагујевац ), оригинал лекарског уверења 
и доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа на горенаведену адресу.

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 35  05.08.2015.  |  Број 633 |   

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ 

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Извршилац за стручне послове у области 
саобраћаја и путева

у Инспекторату за саобраћај и путеве, за заснивање 
радног односа на одређено време, ради замене 
одсутне запослене до повратка са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: Чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима , прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену 
способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђива-
но за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу; да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи за комуналне и инспек-
цијске послове, и то: завршен саобраћајни или други факултет 
из области техничко-технолошких наука, други степен високог 
образовања (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке струковне студије), односно завршен саобраћајни или 
други факултет из наведених научних области на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова огласа: оверена фотокопија дипло-
ме о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење о положеном стручном испи-
ту; уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага 
(Основни суд; уверење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац); 
оригинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену 
адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА

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

Извршилац у својству приправника, са 
високом стручном спремом

на одређено време

УСЛОВИ: Чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима, прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом , другим прописима или актом о система-
тизацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-

зацији радних места у Градској управи за послове Градоначел-
ника и Градског већа и то да имају високу стручну спрему, без 
радног искуства у степену стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе следеће дока-
зе о испуњености услова огласа: оверена фотокопија дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење да се против пријављеног кан-
дидата не води истрага (Основни суд), уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска 
управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
34000 Крагујевац, Трг Слободе 3

тел. 034/306-161

Извршилац за економске послове у области 
друштвене бриге о деци

у Служби за финансијске и рачуноводствене послове 
у области друштвене бриге о деци, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене до повратка 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима, прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну 
заштиту и то: завршен економски или други факултет природног 
или друштвеног смера, стечено високо образовање на студијама, 
другог степена (240 ЕСПБ), односно на основним студијамана у 
трајању од најмање четири године, и најмање 1 година радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе следеће дока-
зе о испуњености услова огласа: оверена фотокопија дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење да се против  пријављеног кан-
дидата не води истрага (Основни суд), уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним  
за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска 
управа Крагујевац ), оригинал лекарског уверења и доказ о рад-
ном искуству у струци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену 
адресу.

Администрација и управа

Национална служба 
за запошљавање
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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ

И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Извршилац за управно - правне послове у 
области социјалне заштите

у Одељењу за социјалну заштиту, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене до повратка 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима, прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену 
способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђива-
но за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу; да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији  и системати-
зацији радних места у Градској управи за здравствену и социјал-
ну заштиту и то: Завршен правни факултет, стечено високо 
образовање на студијама другог степена (240 ЕСПБ), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, поло-
жен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства 
у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова огласа: оверена фотокопија дипло-
ме о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење о положеном стручном испи-
ту; уверење да се против  пријављеног кандидата не води истра-
га (Основни суд); уверење да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним  за обављање послова 
у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац); ори-
гинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену 
адресу.

КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРАЉЕВА

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

Извршилац за административно - техничке 
послове у области информисања 

у Кабинету градоначелника, на одређено време до 
годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног,електротехничког 
или техничког смера (IV степен стручне спреме); положен држав-
ни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Извршилац за персоналне послове
у Одељењу за општу управу, на одређено време до 

годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-матема-
тичког или техничко-технолошког смера или гимназија(IV степен 
стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање1 
година радног искуствау струци; познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријаве по огласу могу се предати лично на шалтеру 
1 и 2 Градског услужног центра или поштом на адресу: Градска 
управа града Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована 
Сарића бр. 1, са назнаком “за оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Уз пријаву канди-

дати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посеб-
них услова: доказ о школској спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), доказ о радном искуству у струци, доказ о положе-
ном државном стручном испиту (за рад у органима државне упра-
ве) и уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), 
а изабрани кандидати по извршеном избору и лекарско уверење. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или овереној фотокопији, као и неблаговремене пријаве, неће се 
разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5

Ликвидатор
на одређено време у трајању од 12 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: стечено образовање из области економских наука на 
студијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на студијама у трајању до три годи-
не, 1 година радног искуства, положен државни стручни испит и 
познавање рада на рачунару

Благајник
на одређено време у трајању од 12 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија, 1 година радног 
искуства и положен државни стручни испит.

Послови за набавку материјала и 
одржавање зграде

на одређено време у трајању од 12 месеци, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: III степен - техничка школа и 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: поред посебних услова, кандидат треба да испуњава 
услове из члана 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је држављанин Републике Србије; да има општу здравстве-
ну способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Пријаве на оглас са документацијом слати на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38

Нормативно правни послови одељења
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме правне струке (високо обра-
зовање на студијама другог степена; дипломско академске сту-
дије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, најмање 1 година радног искуства у стру-
ци, положен државно стручни испит за рад у органима државне 
управе.

ОСТАЛО: поред посебних услова кандидат мора да испуњава и 
опште услове: да је држављанин РС, да има општу здравстве-
ну способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу; да испуњава и друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у органу. Уз пријаву приложити следећу 

Администрација и управа
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документацију у оригиналу или овереној фотокопији: оверена 
фотокопија дипломе о завршеном факултету, потврду о радном 
искуству, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), уверење о општој здравственој способности (доставља се 
накандно по доношењу одлуке о избору), уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у органима државне управе, 
уверење суда да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Пријаве слати у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа са назнаком “за оглас” на 
адресу Општине Мали Зворник Општинска управа.

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА 

15320 Љубовија, Војводе Мишића 45 

Пословни секретар
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24-29 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005; 54/2009; 33/2013 и 
75/2014; кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 
IV степен стручне спреме туристичког, економског или правног 
смера, (оверена фотокопија дипломе); познавање рада на рачу-
нару (одговарајући сертификат уверење или други одговарајући 
доказ); познавање енглеског језика (одговарајући сертификат 
уверење или други одговарајући доказ); намање 1 година рад-
ног искуства у одговарајућем степену стручне спреме; оверена 
фотокопија радне књижице или одогварајућег уверења од посло-
давца или надлежног државног органа. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова огласа доставити на адресу установе у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
тел. 015/561-411

Сарадник за борачко инвалидску заштиту
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: ВШС, економског смера, правног смера. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове из члана 
6. Закона о радним односима у државним органима (“Службени 
гласник РС”, бр: 48/91, 34/2001 и 39/2002); да су држављани РС; 
да имају општу здравствену способност, доказ о радном искуству, 
прописану стручну спрему; да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; као и услови прописани чланом 54. Законао локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07). Пријаве са 
доказом о испуњавању услова огласа подносе се у року 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ОПОВО
26204 Опово, Бориса Кидрича 10 

Послови борачко инвалидске заштите
на одређено време - 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно - научног поља друштвено - хума-
нистичке науке - филозофија, социјална заштита, правне или 
економске науке, на студијама првог степена (основне академске 
студије или основне струковне студије) у трајању до 3 године. 
Доказе о испуњавању предвиђених услова приложити у оригина-
лу или овереној фотокопији: диплома о завршеној високој школи. 
Остали услови: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; 

да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у Општинској управи. Доказ о испуњености услова у 
погледу опште здравствене способности изабрани кандидат 
ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења 
решења о пријему у радни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинска 
управа Општине Опово, 26204 Опово, ул. Бориса Кидрича бр. 10, 
са назнаком: „за оглас за заснивање радног односа”.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

Шеф кабинета
председника Општине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски, правни факул-
тет; једна година радног искуства; положен стручни испит за рад 
у органима државне управе.

Послови у области привреде и 
предузетништва

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет одбране и зашти-
те, технички факултет; економски факултет; једна година рад-
ног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Пословни секретар
председника Општине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија економски или 
туристички смер; једна година радног искуства; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

Возач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, гимназије 
или прехрамбеног смера, једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Рок подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања 
огласа. Поред услова предвиђених правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места, кандидат треба да 
испуњава и услове уз чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, да је држављан Републике Србије, да има општу 
здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање од најмање шест месеци 
или за кажњива дела која га чине неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве се могу предати на шал-
теру број 1, у Услужном центру или послати поштом на адресу: 
Општина Бела Паланка, ул. Карађорђева 28.

Администрација и управа
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА
22320 Инђија, Цара Душана 1

тел. 022/561-322

Порески инспектор канцеларијске 
контроле

у Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, 
на одређено време у трајању до 24 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: посебни услови: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена из области економских наука или правних 
наука (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломи-
рани економиста или дипломирани правник са стеченим обра-
зовањем на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, 3 године радног искуства, познавање рада на рачунару, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе. Поред 
посебних услова кандидат треба да испуњава и опште услове 
утврђене чл. 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће дока-
зе у оригиналу или овереној копији: доказ о стеченој стручној 
спреми; доказ о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе; доказ о радном искуству; извод из матичне књи-
ге рођених (издат на новом обрасцу); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу (уверење 
издато од МУП-а - надлежна полицијска управа, не старије од 6 
месеци); копију личне карте, а изабрани кандидат по изврше-
ном избору лекарско уверење. Пријава са потребним доказима о 
испуњавању наведених услова са назнаком „Пријава на оглас за 
радно место: „Порески инспектор канцеларијске контроле”, дос-
тавља се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”, Националне службе за запошљавање, поштом 
на адресу: Општинска управа Општине Инђија, ул. Цара Душана 
бр. 1. 22320 Инђија, или лично на шалтеру 1. пријемне канцела-
рије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној 
фотокопији, неће бити разматране.

Напомена: Радни однос може да се заснује и са кандидатом који 
нема положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве, уколико испуњава све остале услове огласа под условом да 
наведени испит положи у року од 6 месеци од дана заснивања 
радног односа.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Достављач 
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, 
да је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да 
није осуђиван за кривично дело безусловне казне затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому, уверење надлеж-
ног суда да нису осуђивани за наведено кривично дело, лекарско 
уверење о здравственој способности се доставља након доно-
шења одлуке о избору кандидата. 

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за финансијско материјалне 
послове и ликвидатуре борачко - 

инвалидске заштите
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског смера 
или гимназија, 1 година радног искуства са прописаном струч-
ном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни 
стручни испит; држављанство Републике Србије, да је кандидат 
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Заменик начелника Градске управе за 
опште и заједничке послове

на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о 
радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, 
број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13) кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо 
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године у образовно научном пољу 
- правне науке, економске науке и друге друштвено хуманистич-
ке науке, односно завршене интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије 
са стеченим одговарајућим стручним, академским или научним 
називом, 5 година радног искуства у струци и положен испит за 
рад у органима државне управе. Пријаве на оглас са доказима о 
испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овере-
ној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење надлежне Полицијске управе да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, уверење о положеном 
државном стручном испиту, доказ о радном искуству, уверење о 
здравственој способности доставља изабрани кандидат, подносе 
се Градској управи за опште и заједничке послове. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
који издаје Национална служба за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за административне послове
на одређено време до 31. октобра 2015. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског, биро-
техничког смера или гимназије, 1 година радног искуства са про-
писаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад 
са странкама, познавање рада на рачунару, положен државни 
стручни испит.

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 31.октобра 2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стече-
но у образовно-научном пољу економских или правних наука на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дипломирани економиста или дипломирани прав-
ник, 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, 
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Достављач
на одређено време до 31. октобра 2015. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, 
да је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему.

Спремачица
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије, да је 
кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему.

Извршилац за послове издвојеног шалтера 
поште

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског, правног, 
пољопривредно-машинског смера или електротехничар рачуна-
ра, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, 
општа психолошка способност за рад са странкама, познавање 
рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Извршилац за послове трезора
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
у области економских наука (основне академске, односно однос-
но струковне студије у трајању од 3 године) односно на студијама 
у трајању до три године - више образовање - економиста, 1 годи-
на радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање 
рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Помоћник извршиоца за послове јавних 
набавки

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
у области економских наука (основне академске студије, односно 
струковне студије у трајању од 3 године) односно студијама у 
трајању до три године - више образовање - економиста, 1 година 
радног искуства са прописаном стручном спремом, поседовање 
сертификата за јавне набавке, познавање рада на рачунару, 
положен државни стручни испит.

Извршилац за пријем и обраду захтева 
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степе-
на у области техничко-технолошких или природно-математичких 

наука (основне академске, односно струковне студије у трајању 
до три године - више образовање - грађевински инжењер или 
инжењер заштите животне средине, 1 година радног искуства са 
прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за 
рад са странкама, положен државни стручни испит.

Извршилац за стручно - техничке послове 
управљања општинском имовином

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степе-
на у области техничко- технолошких наука (дипломске академске 
студије, студије - мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије) односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - дипломирани грађевински 
инжењер или дипломирани инжењер архитектире, 1 година рад-
ног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада 
на рачунару, положен државни стручни испит.

Комунални инспектор
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена у области техничко-технолошких, друштвено-хуманистич-
ких или правних наука (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године дипломирани инжењер заштите животне среди-
не, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер 
шумарства, дипломирани биолог, дипломирани хемичар, профе-
сор одбране и заштите или дипломирани правник, 3 године рад-
ног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада 
на рачунару, положен државни стручни испит.

Регистратор
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у 
области природно-математичких или техничко-технолошких нау-
ка (основне академске, односно струковне студије у трајању од 
3 године) односно на студијама у трајању до 3 године - више 
образовање - информатичар, електро инжењер, 1 година радног 
искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на 
рачунару, положен државни стручни испит.

Извршилац за израду пројеката и послове 
развоја 

на одређено време до 31. октобра 2015. године
 
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном - научном 
пољу економских, друштвено-хуманистичких или природно-ма-
тематичких наука на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - дипломирани економиста, дипломирани менаџер или 
дипломирани политиколог, 1 година радног искуства са пропи-
саном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит.

Извршилац за послове туризма 
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена у области економских или природно-математичких наука 
(основне академске студије, односно струковне студије у трајању 
од три године) односно на студијама у трајању од три године 
- више образовање - економиста или економиста за туризам, 1 
година радног искуства са прописаном стручном спремом, позна-
вање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Извршилац за послове односа са јавношћу 
и уређење сајтова 

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме правног или економског сме-
ра, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, 
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Администрација и управа
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Координатор канцеларије за 
пољопривреду

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме пољопривредног или грађе-
винског смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном 
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни струч-
ни испит.

Извршилац за послове развоја 
пољопривреде

на одређено време до 31. октобра 2015. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу 
економских или техничко-технолошких наука на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке сруковне студије),1 година 
радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање 
рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Извршилац за пружање стручне помоћи 
пољопривредницима

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме пољопривредног смера, 1 
година радног искуства са прописаном стручном спремом, позна-
вање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

Координатор канцеларије за младе
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног или техничког 
смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном спре-
мом, познавање рада на рачунара и положен државни стручни 
испит.

Извршилац за административно - техничке 
послове локалне пореске администрације

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства са 
прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за 
рад са странкама, познавање рада на рачунару, положен држав-
ни стручни испит.

Извршилац за административне послове - 
заменик матичара 

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању од најмање три годи-
не, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара, 1 година радног искуства са пропи-
саном стручном спремом , познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит.

Извршилац за послове месних заједница 
на одређено време до 31. октобра 2015. године

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

Возач у кабинету председника општине
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: основна школа, возачки испит „Б“ категорије, 1 година 
радног искуства.

Извршилац за пољопривреду
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
у области економских или технолошко-техничких наука (основне 

академске студије, односно струковне студије у трајању од три 
године) односно на студијама у трајању до три године - више 
образовање - економиста или инжењер пољопривреде, 1 годи-
на радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање 
рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Извршилац за борачко - инвалидску, 
социјалну и здравствену заштиту

на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном - научном 
пољу правних наука на студијама другог степена (дипломске 
академске студије мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке стуковне студије), односно основне студије у 
трајању од најмање четири године дипломирани правник, једна 
година радног искуства са прописаном стручном спремом, позна-
вање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

Шеф одсека за локални економски развој
на одређено време до 31. октобра 2015. године

УСЛОВИ: гимназија општег смера, 3 године радног искуства са 
прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуња-
вају и опште услове: да имају држављанство Републике Србије, 
да су кандидати пунолетни, да имају прописану стручну спрему, 
да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву 
кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому, уверење надлежног суда да 
нису осуђивани за наведено кривично дело. Лекарско уверење о 
здравственој способности доставља се након доношења одлуке о 
избору кандидата.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Послови извршења трезора у Oдељењу за 
привреду и финансије

на одређено време до 12 месеци због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена из области економских или правних нау-
ка (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно дипл. еко-
номиста или дипл. правник са стеченим образовањем на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 1 годи-
на радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних 
услова кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 
6. Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву 
са биографијом кандидат подноси следеће доказе у оригиналу 
или овереној копији: доказ о завршеној одговарајућој стручној 
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спреми; доказ о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе, доказ о радном искуству, извод из матичне књи-
ге рођених (издат на новом обрасцу); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (уверење издато 
од МУП-а - надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), 
копију личне карте, а изабрани кандидат по извршеном избору 
лекарско уверење. Пријава са потребним доказима о испуња-
вању наведених услова са назнаком „Пријава на оглас за радно 
место: Послови извршења трезора“, доставља се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, Нацио-
налне службе за запошљавање, поштом на адресу: Општинска 
управа Општине Инђија, ул. Цара Душана бр. 1. 22320 Инђија, 
или лично на шалтеру 1. пријемне канцеларије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији, неће 
бити разматране.

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Буџетски инспектор
УСЛОВИ: Висока стручна спрема ,VII степен - дипломирани еко-
номиста, најмање 3 године радног искуства у струци.

Референт за административне послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен - техничар за управне 
послове или гимназија, IV степен стручне спреме, најмање једна 
година радног искуства. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, фотокопију радне књи-
жице или потврду послодавца о радном искуству, као и доказе о 
испуњавању општих услова за рад у државним органима: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ о општој здравственој способности, доказ да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања на адресу: Општинска 
управа Чајетина, улица Александра Карађорђевића број 28, 
31310 Чајетина, са назнаком “ пријава на оглас”. Контакт теле-
фон Општинске управе: 031/831-151.

ВРАЊЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Владичин Хан, Светосавска 1

тел. 017/473-073

Послови писарнице и отпремања поште, у 
звању вишег референта

Опис посла: Врши распоређивање и евидентирање аката у 
основне евиденције. Води картотеку предмета, односно дру-
гу евиденцију предмета у складу са прописима о канцеларијс-
ком пословању. Врши здруживање аката са предметом, обавља 
развођење аката и презавођење нерешених предмета на крају 
године. Води роковник, припрема месечне, тромесечне годишње 
извештаје, као и друге извештаје за потребе органа Општине, 
Општинске управе и других органа. Обавља послове отпремања 
поште преко достављача у складу са прописима о канцеларијс-
ком пословању. Води доставну књигу за место - за пошту која 
се отпрема преко достављача. Обавља послове везане за оверу 
преписа и издавање радних књижица. Води одговарајуће еви-
денције прописане законом и другим прописима. Обавља и друге 
послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца 
Одељења.

УСЛОВИ: Средња школска спрема- гимназија, економска школа, 
средња школа усмереног образовања, односно четврти степен 

стручне спреме, једна година радног искуства, положен стручни 
испит и други општи услови предвиђени у чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Потребна документација за кон-
курс: оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи, 
извод из матичне књиге рођених и држављанство, уверење о 
положеном државном стручном испиту, лекарско уверење, уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење да се против 
њега не води истрага. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ВРАЊА

17500 Врање, Краља Милана 1

Послови економског развоја, 
предузетништва, малих и средњих 

предузећа и приватизације
у Одељењу за локални економски развој 

Секретаријата за финансије и привреду, на одређено 
време до 31.12.2015. године, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: да има прописану стручну спрему: висока школска спре-
ма - економски факултет, односно седми степен стручне спреме, 
положен стручни испит и најмање једна година радног искуства.

Послови експропријације и давање 
грађевинског земљишта у закуп

у Одсеку за имовинско - правне и стамбене послове 
Секретаријата за урбанизам, имовинско - правне и 

комунално -стамбене послове, на одређено време до 
31.12.2015. године, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: да има прописану стручну спрему: висока школска 
спрема - правни факултет, односно седми степен стручне спреме, 
једна година радног искуства и положен стручни испит.

Послови управљања имовином и стамбени 
послови

у Одсеку за имовинско - правне и стамбене послове 
Секретаријата за урбанизам, имовинско - правне и 

комунално - стамбене послове, на одређено време до 
31.12.2015. године, због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: да има прописану стручну спрему: висока школска 
спрема - правни факултет, привредна академија - правни факул-
тет за привреду и правосуђе - седми степен стручне спреме, јед-
на година радног искуства и положен стручни испит.

Послови пријема захтева у области 
друштвене бриге о деци

у Одељењу за здравствену, социјалну и дечју 
заштиту Секретаријата за здравствену, социјалну, 
дечју и борачко - инвалидску заштиту, избеглице и 
привремено расељена лица, на одређено време до 

31.12.2015. године, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: да има прописану стручну спрему: средња школска 
спрема, гимназија, економска школа, техничка школа, пољоприв-
редна школа, четврти степен школске спреме, једна година рад-
ног искуства и положен стручни испит.

Послови борачког додатка инвалида и 
инвалидске заштите

у Одсеку за борачко инвалидску заштиту 
секретаријата за здравствену, социјалну, дечју 
и борачко - инвалидску заштиту, избеглице и 

привремено расељена лица, на одређено време до 
31.12.2015. године, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: да има прописану стручну спрему: висока школска спре-
ма - правни факултет, економски факултет, факултет за услужни 
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бизнис, факултет за менџмент, факултет политичких наука - смер 
за социјални рад и социјалну политику, односно седми степен 
стручне спреме, једна година радног искуства и положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

Документациони послови
у Стручној служби за скупштинске послове, на 

одређено време до 31.12.2015. године, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: да има прописану стручну спрему: виша школска спре-
ма - први степен правног факултета, виша управна школа, виша 
пословна школа, једна година радног искуства и положен струч-
ни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидати треба да испуњавају 
и опште услове: да су држављани Републике Србије, да су пуно-
летни, да имају општу здравствену способност, да се против њих 
не води кривични поступак и да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Уз пријаву на оглас, доставити: оверени препис дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), уверење о положеном државном стручном испиту, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење 
Основног и Вишег суда - тужилаштва), уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела (уверење полицијске управе), одго-
варајући доказ о радном искуству. Уверење о општој здравстве-
ној способности, изабрани кандидат ће доставити по коначности 
одлуке о избору. Пријаву са потпуним доказима о испуњености 
свих услова огласа слати на адресу: Градска управа града Врања, 
ул. Краља Милана бр. 1. Врање, или лично. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935 

Дипломирани социјални радник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет политичких нау-
ка, група социјални рад и социјална политика, 1 година радног 
искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и биографију, кандидати подно-
се: диплому/оверену фотокопију дипломе, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису под 
истрагом, потврду о радном искуству. Стручна оспособљеност, 
знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у дока-
зе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове наведене у конкурсу. Рок 
за пријаву 15 дана.

     Трговина и услуге

PROMONT GROUP DOO
Ogranak hotel Premier Aqua Banja Vrdnik

22408 Врдник, Мартина Класића 16

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме у занимању конобар, 
угоститељска струка, знање енглеског језика, пожељно знање 
још једног страног језика, радно искуство минимум 1 година у 
ресторанима и хотелима високе категорије, познавање рада 
на рачунару. Рок за пријављивање на оглас је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на е-маил адресу: info@hotelpremier.
rs.

ДРАГОЉУБ СТАНКОВИЋ
ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

“ДРАГО ГРИЛ”
21000 Нови Сад, Кисачка 6

тел. 063/8990-750

Конобар
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
знање енглеског језика - почетни ниво, познавање рада на 
фискалној каси. Обезбеђена исхрана, рад у сменама, пробни рад 
3 месеца. Јављање кандидата на контакт тел. 063/8990-750. Рок 
за пријављивање на конкурс је до 15.08.2015. године.

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО
11000 Београд - Стари Град, Македонска 4

тел. 064/834-5744
e-mail: slavica.sevic@dunav.com

Агент продаје животног осигурања, за рад 
у Панчеву

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство 12 
месеци у продаји, теренски рад. Јављање кандидата на контакт 
телефон - 064/834-5744, лице за контакт - Славица Шевић.

“ПОСЛОВНИ СИСТЕМ” ДОО
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46

тел. 064/208-95-11

Менаџер
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме без обзира на 
смер, познавање рада на рачунару (Word, Excel), возачка доз-
вола „Б“ категорије, знање енглеског језика (средњи ниво), 
пожељан стручни испит из заштите од пожара, да против лица 
није подигнута оптужница нити кривични поступак, пробни рад 
3 месеца.

Службеник обезбеђења
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме без обзира на смер, 
познавање рада на системима видео надзора, познавање рада 
на рачунару (Word, Excel), возачка дозвола „Б“ категорије, знање 
енглеског језика (средњи ниво), пожељан стручни испит из 
заштите од пожара, лекарско уверење за рад са оружјем, да лице 
није под истрагом и да није покренут кривични поступак, пожељ-
но радно искуство, пробни рад 3 месеца.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Службеник безбедности
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме без обзира на смер, 
положен стручни испит из ППЗ, борилачке вештине (самоодбра-
на), познавање рада на рачунару (Word, Excel), возачка дозвола 
„Б“ категорије, знање енглеског језика (средњи ниво), да лице 
није осуђивано и кажњавано и да против лица није покренута 
истрага и кривични поступак, пожељно радно искуство, пробни 
рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Радне биографије са документацијом доставити на 
наведену адресу у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„БЕОЗАШТИТА“ - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ
НА РАДУ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Смедеревски пут 4ф
тел. 011/2750-774

Радник обезбеђења
на одређено време

7 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; обука из безбедности и 
здравља на раду и противпожарне заштите; рад у сменама. Кон-
курс је отворен до 21.08.2015. године. Јављање кандидата на 
бројеве телефона: 011/2750-774 и 064/8865-509.

„PROTECTA GROUP”
11000 Београд, Јужни булевар 144

тел. 064/834-6434
e-mail: emilija@protectagroup.co.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време

20 извршилаца

Место рада: Суботица, Сомбор, Кула, Апатин, Нови Сад Крагује-
вац, Ниш, Београд, Шабац

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство - небитно; 
поседовање возачке дозволе “Б” категорије; пожељно - уве-
рење о положеном испиту за противпожарну заштиту; уверење 
о ношењу оружја. Лице које конкурише треба да буде на евиден-
цији Националне службе за запошљавање, дуже од 6 месеци. Рок 
трајања конкурса: 23.08.2015. године. Заинтересовани кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе мејлом или да се јаве 
на гореназначени телефон послодавцу.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„UNIQUE 9”

11070 Нови Београд, Париске Комуне 69
тел. 069/634-4499

Фризер
са пробним радом од 1 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, занимање фризер, са радним 
искуством од најмање 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на 
конкурс слати поштом на адресу: Фризерски салон „Unique 9”, 
11070 Нови Београд, ул. Париске комуне бр. 69 и путем телефона 
на број: 069/634-4499.

МЕРКУР ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6/22

тел. 066/844-84-66
e-mail: marko.miltenovic@merkur.rs

Саветник за продају животног осигурања
на одређено време

8 извршилаца

Место рада: Београд, Нови Сад, Крагујевац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно 6 месеци рада у 
директној продаји. Неопходни услови: спремност за рад у директ-
ној продаји, предузетнички дух „сам свој газда”, тимски дух, само-
иницијатива, упорност, комуникативност, елоквентност, добра 
организованост сопственог времена, познавање широког кру-
га људи (велика предност), жеља за учењем и напредовањем, 
спремност за рад са људима, рад под притиском (за оне који не 
раде на време свој посао), поседовање осећаја за хитност (када 
је то потребно), рад на учинак прва 3 месеца, могућност зара-
де у зависности од учинка (наплате). Посебна знања и вештине: 
основна информатичка обука, пожељна лиценца за заступање 
у посредовању у осигурању НБС. Остали услови: теренски рад, 
рад ван просторија послодавца, пробни рад 2 месеца, дужина 
радног веремена: 1час, недељно: 5 часова. Трајање конкурса: 
до 01.09.2015. године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
путем горенаведеног  контакт телефона и и-мејл адресе. Лице за 
контакт: Марко Милтеновић

„FAMILY PARTNER”
ДОО БЕОГРАД

Београд, Михајла Пупина 115д
тел. 066/802-3610

Сарадник у продаји осигурања
на одређено време

10 извршилаца

Место рада: Београд и шира територија Србије

УСЛОВИ: лице са завршеним III, IV, V, VI или VII степеном стру-
чне спреме, без обзира на занимање; пожељно искуство у про-
даји; теренски рад, рад ван просторија послодавца. Трајање кон-
курса: до попуне. 
Напомена: Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број 
телефона: 066/802-3610, контакт особа је Бранислав Крањчевић.

HOYA V.S. DOO
24104 Келебија, Пут Едварда Кардеља 227б

e-mail: svetlana@hoya-vs.com

Магационер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме без обзира на занимање, 
24 месеца искуства на траженим пословима. Познавање рада на 
рачунару (Windows, Office), возачка дозвола “Б” категорије, рад 
на виљушкару. Обезбеђен превоз. Слање радних биографија на 
горенаведену маил адресу. Оглас остаје отворен до 05.09.2015. 
године.

“СОПРО”ДОО
24000 Суботица, Лајоша Турзоа 55/1

e-mail: info@sopro.co.rs

Трговац
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било ком занимању 
са искуством од 24 месеца на траженим пословима. Возачка доз-
вола “Б” категорије, теренски рад. Слање радних биографија на 
горенаведену маил адресу. Оглас остаје отворен до 30.08.2015. 
године.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs

Посао се не чека, 
посао се тражи
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“СИМПО”АД
24000 Суботица, Матка Вуковића 3

тел. 024/553-377

Столар - монтер
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III степен стручне спреме столарске струке са искус-
вом на траженим пословима, пробни рад 1 месец. Рад у смена-
ма. Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон. Оглас 
остаје отворен до 20.08.2015. године

ХОТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО
ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО

ДРУШТВО “ПАЛИСАД”
31315 Златибор, Насеље Језеро бб

тел. 064/8459006

Конобар
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: Радно искуство у занимању више од 6 месеци, рад у 
сменама.

Кувар
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: Радно искуство у занимању више од 6 месеци, рад у 
сменама.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, стручну спрему и радно 
искуство, рад у сменама. Заинтересовани кандидати који испуња-
вају услове огласа треба да се јаве на телефон: 064/845-90-06.

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ПРОМЕТ „ТЕПКОС“ ДОО

25210 Чонопља, Штросмајерова 33
тел. 065/97-88-934

e-mail: mirko.martinov@tepkos.rs

Књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен, економски техничар, техничар платног про-
мета; VI степен економиста за финансије, рачуноводство и бан-
карство; у опису посла је књиговодство, банкарство и обрачун; 
возачка дозвола “Б” категорије; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Exel, Explorer ,Outlook); енглески језик почетни 
ниво; пробни рад 1 месец. 
Кандидати се пријављују на маил или телефон, уз доставу рад-
них биографија. Пријаве на конкурс слати до 20.08.2015. године.

“CAR-PLUS” DOO 
24000 Суботица, Антона Михановића 1

e-mail: beogradcarplus@gmail.com

Аутомеханичар - радник на линији 
техничког прегледа

УСЛОВИ: III степен стручне спреме занимање аутомеханичар, 6 
месеци радног искуства на траженим пословима, познавање рада 
на рачунару, возачка дозвола “Б” категорије. Слање радних био-
графија на горенаведену е-маил адресу. Оглас остаје отворен до 
30.08.2015. године.

СИСТЕМ - ФПС „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ” ДОО
11090 Београд, Патријарха Јоаникија 2а

тел. 011/39-333-99

Одговорно лице за БЗР
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке, техничко-тех-
нолошке или медицинске струке, лиценца за обављање послова 
безбедности и здравља на раду - Министарство рада, 3 године 
искуства у струци безбедности и здравља на раду, возачка доз-
вола “Б” категорије.

EVERREST PRODUCTION DOO NOVI SAD
Нови Сад, Јована Суботића 2

тел. 021/300-7606
e-mail: office.serbia@everrest.com

Овлашћени рачуновођа
за рад у Руми

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економски техничар, VI/1 сте-
пен стручне спреме у занимању економиста за финансије, рачу-
новодство и банкарство или VII/1 степен стручне спреме дипло-
мирани економиста за општу економију, банкарство и финансије. 
Лиценцирани овлашћени рачуновођа, основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - 
почетни ниво.

Шеф рачуноводства
за рад у Руми

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста 
за општу економију, банкарство и финансије; VI/1 степен стручне 
спреме економиста за финансије, рачуноводство и банкарство. 
Лиценцирани овлашћени рачуновођа; основна информатичка 
обука (Windovs, Word, Excel, Explorer, Outlook).

ОСТАЛО: пожељно радно искуство од минимум 3 године. Проб-
ни рад 3 месеца. Пријаве слати мејлом, јављање кандидата на 
контакт телефон 021/300-7606. Лице за контакт Каролина Варга.

DOO “NEOFYTON”
21000 Нови Сад

тел. 064/6169-408
e-mail: anamarija.sabol@neofyton.com

Сервисирање и одржавање индустријских 
машина и опреме

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, електротехничке 
струке, возачка дозвола “Б” категорије, основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик 
- средњи ниво. Пријаве слати мејлом. Рок за пријављивање на 
конкурс је до 23.08.2015. године.

Трговина и услуге

Први
утисак је 

најважнији, 
будите

испред свих

www.nsz.gov.rs
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        Mедицина
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Краља Петра Првог 62

тел. 034/711-917

Педијатријски техничар 
за потребе Службе за здравствену заштиту деце и 

школске деце
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријски техни-
чар; положен стручни испит; дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или 
Решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу).

Медицинска сестра техничар општи смер
за потребе Службе опште медицине

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер; положен струч-
ни испит; дозвола за рад - лиценца издата од надлежног органа 
(ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору 
(ако кандидат није у радном односу).

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне кар-
те; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (оверену); 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (оверену); 
фотокопију решења о издавању лиценце или решење о упису 
у Комору. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство у раду, про-
сечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања...). 
Пријаве на оглас са доказима о испуњености услова огласа дос-
тављају се у затвореној коверти на горе наведену адресу са наз-
наком “Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 012/222-690

Доктор медицине
у Центру за промоцију здравља, анализу, планирање 
и организацију здравствене заштите, информатику и 

биостатистику у здравству

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет - VII/1 степен стучне 
спреме, положен стручни испит, активно коришћење програм-
ског рада на рачунару, минимум 5 година радног искуства у стру-
ци из области здравства, возачка дозвола за „Б” категорију. Као 
доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету - VII/1 степен стручне спреме, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију радне књи-
жице, фотокопију возачке дозволе. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања огласа почев од дана 05.08.2015. године у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и 
неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-690. Пријаве 
на оглас доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пожаре-
вац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац, са наз-
наком „за оглас“, или директно у Одсек за правно економско-фи-
нансијске послове, сваког радног дана од 07:30 до 15:00 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

Доктор стоматологије
на одређено време, најдуже 6 месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом, кандидат 
мора да испуњава и следеће посебне услове: VII степен струч-
не спреме - стоматолошки факултет и положен стручни испит за 
звање доктора стоматологије.

ОСТАЛО: уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњавању услова огласа и то: оверену 
фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену 
фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за 
доктора стоматологије и неоверену фотокопију личне карте. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Пријаве доставити лично радним даном од 7 - 14 часо-
ва у Кадровској служби Дома здравља Блаце или преко поште на 
адресу са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место доктор стоматологије”. Докази приложени уз пријаву 
биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос 
само на њихов захтев.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2668-631

Шеф Одсека техничких и општих послова
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме; факултет или виша 
школа техничке струке; положен стручни испит из противпожар-
не заштите; радно искуство на пословима ремонта и одржавања 
котловских постројења на мазут; радно искуство на пословима 
одржавања медицинске опреме, половима организовања рада 
у вешерају и организовања рада физичког обезбеђења; радно 
искуство минимум 10 година. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адре-
сом; неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завр-
шеној школи, положеног стручног испита. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затвореним ковертама на 
наведену адресу Клинике - правна служба, са назнаком “прија-
ва на оглас” са навођењем радног места за које се конкурише. 
Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог 
дана од дана објављивања огласа као последњег дана рока за 
подношење пријава до 14 часова, без обзира на начин доста-
ве. Пријаве које буду примљене у Клници после истека дана и 
сата наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата 
када су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА 
“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”

34240 Кнић
тел. 034/510-173

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које има 
високу спрему здравствене струке и то: доктор медицине, док-
тор стоматологије или специјалиста одговарајуће гране или лице 
које има високошколску спрему друге струке и то: дипломирани 
правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом 
из области здравственог менаџмента; да има најмање 5 година 
радног стажа у области здравствене заштите.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидати треба да доста-
ве доказе о испуњености услова конкурса: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (за кандидате здравствене струке); 
оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком 

Mедицина 
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испиту (само за специјалисте); потврду о радном стажу у области 
здравствене заштите (за све кандидате); доказ о завршеној еду-
кацији из области здравственог менаџмента (за кандидате правне 
и економске струке). Пријаву са назнаком “конкурс за директора” 
са потребном документацијом доставити на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА
ГАЏИН ХАН

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића 10

Доктор медицине
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

а најдаље до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: завршен медицински 
факултет, обављен лекарски стаж и положен стручни испит. Уз 
пријаву доставити: доказ о стручној спреми (фотокопија) и извод 
из евиденције незапослених лица НСЗ (на дан објављивања огла-
са или касније). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ТРГОВИШТЕ

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Виша медицинска сестра
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове предвиђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних места Дома 
здравља Трговиште од 01.09.2014. године (са изменама и дпу-
нама), VI степен стручне спреме; завршена виша медицинска 
школа; положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију извода из књиге вен-
чаних ако је кандидат променио презиме; потпуна лична и рад-
на биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом, 
изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични пступак. Са кандидати-
ма који испуњавају услове огласа обавиће се разговор ради пру-
жања додатних информација које могу бити важне за доношење 
одлуке о избору кандидата. Приликом заснивања радног односа 
изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за обављање послова за које 
заснива радни однос, уверење да се против њега не води кри-
вични поступак (уверење издаје суд). Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Пријаве са документацијом доставити лично или поштом 
на адресу Дом Здравља Трговиште ул. Краља Петра I Карађорђе-
вића 81, 17525 Трговиште. Рок за подошење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања оласа у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
“ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”

Чукарица
11000 Београд Пожешка 82

Стручни сарадник за информатику
УСЛОВИ: завршен Факултет организационих наука или еквави-
лентно образовање (VII/1 степен стручне спреме); једна година 

радног искуства из области информатике. Заинтересовани кан-
дидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод 
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
фотокопија дипломе о завршеном факултету, фотокопија радне 
књижице, фотокопија личне карте.

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен Медицински факултет (VII/1 степен стручне 
спреме); положен стручни испит за доктора медицине; лицен-
ца и познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows). Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/вен-
чаних, уверење о држављанству, фотокопија дипломе о завр-
шеном Медицинском факултету, фотокопију о положеном струч-
ном испиту, фотокопију радне књижице, фотокопију линценце и 
фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве достављати на адресу: Дом здравља “Др Симо 
Милошевић” 11030 Београд Пожешка 82 или лично архиви III 
спрат, соба бр. 15. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Обавештење о позиву на разговор и избору 
кандидата биће објављено на сајту Дома здравља. По завршетку 
огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих на 

одређено време до повратка одсутног радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медицине са поло-
женим стручним испитом. Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; ове-
рен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење (само за незапослене); биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас број 6/2015”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 6
тел. 021/780-094

Лекар специјалиста гинекологије и 
акушерства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава и 
следеће услове: да има завршен медицински факултет и завр-
шену специјализацију из гинекологије и акушерства, положен 
стручни испит, радно искуство у струци - 1 година.

ОСТАЛО: Уз пријаву, са биографским подацима, кандидат тре-
ба да приложи: фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потвр-
ду о радном искуству. Рок за пријављивање на конкурс је до 
31.07.2015. године. 
Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац”, 
Бачки Петровац, ул. Маршала Тита 6. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације се 
могу добити на тел. 021/781-771 код секретара Дома здравља.

Mедицина 

Посао се не чека, 
посао се тражи www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 47  05.08.2015.  |  Број 633 |   

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ГИНЕКОЛОШКО
АКУШЕРСКА ОРДИНАЦИЈА

“ВИШЊЕВАЦ”
21000 Нови Сад, Браће Рибникара 53/1

тел. 021/6540-130
e-mail: drsentin@yahoo.com

Биохемичар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме у занимању биохе-
мичар, мастер биохемичар, фармацеут специјалиста медицинске 
биохемије, специјалиста клиничке биохемије, положен струч-
ни испит за здравствене раднике. Слање пријаве за запослење 
мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 021/6540-130. Рок за 
пријављивање на конкурс је до 21.08.2015. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Виши физиотерапеут
на одређено време, до повратка запослене са 

трудничког - породиљског боловања

УСЛОВИ: завршена виша школа за физиотерапеута, (VI степен 
стручне спреме), положен стручни испит, без обзира на радно 
искуство. 

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком 
биографијом: фотокопију дипломе о завршеној вишој школи, 
звање виши физиотерапеут, уверење о положеном стручном 
испиту. Напомена: Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
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.

ДОМ ЗДРАВЉА
ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Возач
на одређено време, до две године

Опис послова: Обавља све вожње за потребе Дома здравља 
укључујући и превоз пацијената на дијализу, као и хитан превоз 
пацијената, задужује се возилом и одговара за његову исправ-
ност, одржава возило и отклања ситне кварове,стара се о хигије-
ни возила, води рачуна да у возилу постоји сва потребна, зако-
ном прописана опрема, води рачуна о регистрацији возила којим 
је задужен, обавља и друге послове своје струке по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, најмање 
завршена осмогодишња школа, возачки испит „Б“ и „Ц“ катего-
рије, здравствена способност за послове професионалног воза-
ча. 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 заврше-
ној основној школи, оверену фотокопију возачке дозволе, извод 
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци) или ове-
рена фотокопија, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци) или оверена фотокопија, уверење да се против кандида-
та не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични 
поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правнос-
нажно 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 гласилу Националне службе за запошљавање 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 адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 
Жабари.

ДОМ ЗДРАВЉА
РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста опште медиције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење) пожељно радно искуство 
најмање 3 године у струци. Уз пријаву кандидати су у обавези да 
доставе: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе 
о завршеној специјализацији, фотокопију дозволе за рад - лицен-
це (уколико је кандидат у радном односу) или Решење о упису у 
комору (уколико кандидат није у радном односу).

Виша медицинска сестра, струковна 
медицинска сестра - бабица

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа или 
висока здравствена школа струковних студија - смер бабица, 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење) радно искуство најмање 
годину дана у струци. Уз пријаву кандидати су у обавези да 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској 
школи или Високој здравственој школи струковних студија - смер 
бабица, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе 
или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП) не старије од 
6 месеци, уверење да се против кандидата не води истрага и 
кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци, 
кратка биографија са адресом и контакт телефоном. Рок за под-
ношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних информација, које 
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави 
доказ о здравственој способности за рад на наведеним послови-
ма, одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковца, улица Краљице 
Јелене број 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу Дом 
здравља Раковица, 11090 Београд, улица Краљице Јелене број 
22, са назнаком “за оглас” или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Раковица.

Mедицина 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА
БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

1) Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва (1 извршилац) и Служби ХМП-и (1 
извршилац)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит.

2) Медицинска сестра - техничар
у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва (1 извршилац) и Служби ХМП-и (1 
извршилац)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећа доку-
мента: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) не старије од 6 месеци; диплому о заврше-
ном факултету (оверена копија) за радно место под бр. 1, дипло-
му о завршеној школи (оверена копија) за радно место под бр. 
2; уверење о положеном стручном и државном испиту (оригинал 
или оверена фотокопија); лиценца за рад или решење о упи-
су у именик Лекарске коморе Србије (оверена копија) за радно 
место под бр. 1; уверење из суда да се не води кривични посту-
пак; лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). У 
захтеву (молби) кандидат треба да наведе документацију коју 
је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети 
лично у Дому здравља Бујановац ул. К. Петровића бр. 328, Буја-
новац, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, у затворе-
ној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дом 
здравља Бујановац, са назнаком “за оглас”. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. О изабраним 
кандидатима бићете писмено обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
са стационаром

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Медицинска сестра техничар
УСЛОВИ: кандидати морају да успуњавају опште услове про-
писане законом као и следеће посебне услове: IV степен стру-
чне спреме, медицинска школа, обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит, упис у именик коморе. Заинтересовани 
кандидат уз пријаву на оглас подноси у оригиналу или овереној 
фотокопији следећа документа: фотокопију дипломе о заврше-
ној школској спреми, фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, кратка биографија са адресом контакт телефоном, 
фотокопија личне карте.

Доктор медицине
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, упис 
у именик Лекарске коморе Србије, лиценца Лекарске коморе 
Србије, познавање рада на рачунару; да није осуђиван за кри-
вично дело које га чини недостојним за обављање овог посла. 
Заинтересовани кандидат уз пријаву на оглас подноси у оригина-
лу или овереној фотокопији следећа документа: кратку биогра-
фију, доказ о стручној спреми - диплома, решење о упису у име-
ник Лекарске коморе Србије, лиценца Лекарске коморе Србије, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног суда да кандидат није осуђиван (оригинал). 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Дома 
здравља у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

Доктор медицине
за рад у Служби за интерне болести Опште болнице 

Пожаревац, на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене због породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета, до њеног 
повратка

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и завршен 
медицински факултет (VII степен) и положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете треба доставити и: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту. 

Виши струковни физиотерапеут
за рад у Служби физикалне медицине и 

рехабилитације Опште болнице Пожаревац, на 
одређено време, ради замене привремено одсутне 
запослене, због породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, до њеног повратка

Опис послова: Самостално изводи физотерапеутске послове по 
предлогу одговарајућих лекара; примена термо, електро, махно 
кинези и друге терапије; спровођење кинези реакцијских мерења 
ради оцене успешности терапије; адаптирање, према потреби 
болесника, инвалидских колица и осталих ортопедских помага-
ла; контрола извођења физотерапеутских поступака које обаља 
физиотерапеутски техничар код болесника; организација рада и 
обављање стручно административних послова на свом радном 
месту; учешће у здравственом одгоју и васпитању и у едукацији 
кадрова; остало по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и завршену 
вишу - струковну медицинску школу - смер виши физиотерапеут 
- струковни физиотерапеут и положен стручни испит. Уз пријаву 
у којој је потребно навести за које радно место се пријављује-
те треба доставити и: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
вишој - струковној медицинској школи - смер виши - струковни 
физиотерапеут (VI степен); оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту.

ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се пријављујете треба доставити поред доказа наведених 
у условима за то радно место и: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном, извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију (не старију од шест месеци). Кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотоко-
пију лиценце. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови” код Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Пожаревац, ул. Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

Mедицина 

www.nsz.gov.rs
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ОПТИКА ДФ МИТРОВИЋ
11420 Смедеревска Паланка, Светог Саве 8

тел. 063/8442-160

Оптичар или оптометриста
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Услови рада су максимални.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2

тел. 022/310-024

Оглас објављен 22.07.2015. године, поништава се за рад-
но место Медицински лаборант на одређено време - до 
повратка запослене са породиљског одсуства - 2 извр-
шиоца. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави

Социјални радник
на одређено време због замене радника који је 

постављен на јавну функцију

Опис послова: ради на превенцији и третману поремећаја пси-
хо-социјалног развоја деце, учестује у раду Саветовалишта за 
младе, сарађује са свим службама Дома здравља, врши социјалну 
анкету у установи и на терену, успоставља социјалну дијагнозу и 
даје налаз и мишљења, врши индивидуалну социотерапију (трет-
ман пацијента), врши социотерапијски рад са члановима поро-
дице или колектива у коме ради пацијент, сарађује са службама 
и институцијама социјално-здравствених и других институција, 
ради на откривању узрока и последица малолетничке деликвен-
ције, обавља и друге послове по налогу непосредног руководио-
ца и директора, обавља послове ПР Дома здравља. 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. социјални радник, 
завршен факултет политичких наука, одељење за социјалну 
политику и социјални рад са положеним стручним испитом; рад-
но искуство није потребно, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију са адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној висо-
кој школи, оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији 
од 6 месеци. Послови се обављају са пуним радним временом. 
Трајање конкурса: 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, Националне службе за запошљавање.

АПОТЕКА ЧАЧАК
32000 Чачак, Градско шеталиште 6

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут са положеним стручним испи-
том, дипломирани фармацеут специјалиста, дипломирани прав-
ник са завршеном специјализацијом из здравственог права, или 
дипломирани економиста са завршеном специјализацијом из 
здравствене економике, са најмање 5 година радног стажа у 
области здравствене заштите.

ОСТАЛО: Конкурс важи 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији Послови. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи следеће доказе о испуњавању услова конкурса: оверен пре-
пис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту, оверен препис дипломе о заврше-

ној специјализацији, доказ о радном стажу у области здравствене 
заштите. Пријаве се подносе на адресу: Апотека Чачак, 32000 
Чачак, Градско шеталиште бр. 6, са назнаком “За конкурс”

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“БАЊА КАЊИЖА”
Одељење за правне и опште послове

24420 Кањижа, Народни парк бб

Референт за квалитет и јавне набавке
за потребе немедицинског Сектора - Служби за 

општу и правну службу
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: VI/1 сте-
пен стручне спреме економског или правног смера, економиста 
или правник; познавање рада на рачунару; положен приправнич-
ки испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је достави-
ти следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном при-
правничком испиту. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања оргласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања 
Кањижа”, Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа, 
Народни парк б.б., са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове референта за квалитет и јавне набавке”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“БАЊА КАЊИЖА”
24420 Кањижа, Народни парк бб

Собарица - чистачица за потребе 
немедицинског сектора

Служба за управљање смештајним капацитетима, 
до повратка привремено одсутне запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Завршена основна школа и познавање српског и мађа-
раског језика. Уз пријаву са кратком биографијом доставити и 
оверену фотокопију дипломе - сведочанства о завршеној основ-
ној школи.

ОСТАЛО: Пијаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, Одељењу за правне и опште послове, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
собарице - чистачице”. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће 
се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1

тел. 034/6841-130 лок. 113
e-mail: dzbatocina@open.telekom.rs

Лекар опште праксе
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - медицински факултет, 
звање доктор медицине; да је кандидат пунолетан; да је поло-
жио стручни испит; да поседује одобрење за самосталан рад у 
струци (лиценцу) издато од надлежне Коморе или решење о упи-
су у надлежну Комору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријаву на конкурс; 
биографију; фотокопију личне карте; оверену фотокопију дипло-
ме о стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију одобрења за 
самосталан рад у струци (лиценце) издато од надлежне Коморе 

Mедицина 
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или решења о упису у надлежну Комору. Оверене фотокопије 
не смеју бити старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је оба-
везан да приликом заснивања радног односа достави уверење 
о здравственој способности. Пријаве у затвореној коверти слати 
или доставити лично на адресу: Дом здравља Баточина, 34227 
Баточина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1, са обавезном наз-
наком: “Пријава на конкурс за заснивање радног односа за рад-
но место лекара опште праксе”. На полеђини коверте обавезно 
написати име и презиме кандидата. Све додатне информације 
се могу добити на телефон 034/6841-130 локал 113 или путем 
е-маил адресе dzbatocina@open.telekom.rs. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву 
је 8 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средња стручна спрема (лабораторијски техничар), IV 
степен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу докумен-
тацију: диплому о завршеној средњој школи (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење из Националне службе 
запошљавања; кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, ул. Војводе 
Мишића бр. 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Доктор медицине
УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII степен 
стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документа-
цију: диплому о завршеном факултету (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење из Националне службе запо-
шљавања; кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, ул. Војводе 
Мишића бр. 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра
УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), IV степен 
стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. Заинте-
ресовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
диплому о завршеној средњој школи (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење из Националне службе запо-
шљавања; кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, ул. Војводе 
Мишића бр. 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста ОРЛ
у Консултативно - специјалистичкој служби

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор 
медицине - VII/2 степен стручне спреме); положен специјалис-
тички испит из ОРЛ; положен стручни испит; лиценца за рад. 
Кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној спе-
цијализацији из ОРЛ; фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију са 
адресом са контакт телефоном.

Доктор медицине специјалиста 
неуропсихијатрије - психијатрије

у Консултативно - специјалистичкој служби

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор 
медицине - VII/2 степен стручне спреме); положен специјалис-
тички испит из неуропсихијатрије - психијатрије; положен струч-
ни испит; лиценца за рад. Кандидат подноси следећу документа-
цију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији из неуропсихијатрије - 
психијатрије; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекар-
ске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију са адре-
сом са контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу „Српско - грчког прија-
тељства” бр. 17 Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице 
Правно - кадровске службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо 
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање. Како достављену документацију подносиоца молби 
на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани кон-
курс, биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, 
а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома 
здравља Гроцка. Оглас остаје отворен до тренутка попуњавања 
расписаних и упражњених напред наведених радних места.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Доктор медицине
на одређено време ради замене одсутног радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: завршен медицински факултет (звање док-
тор медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен стручни 
испит; лиценца за рад. Јандидат подноси следећу документа-
цију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; кратку био-
графију; фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање “Послови”. Пријаве се подносе на адресу “Српско 
- грчког пријатељства” бр. 17 Гроцка, или непосредно у канцела-
рији писарнице Правне службе. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Mедицина 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом Посао се не чека, 

посао се тражи
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КБЦ “ДР ДРАГИША
МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; виша или средња 
медицинска школа; положен стручни испит; рад на рачунару (Ms 
Office пакет, интернет). Уз пријаву заинтересовани кандидати 
подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе; оверену копију уверења о положеном стручном испиту; 
решење о издавању лиценце; краћу биографију са пропратним 
писмом.

Доктор медицине субспецијалиста 
нефрологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; медицински факултет - 
субспецијалистички испит; 1 година радног искуства у струци; 
знање страног језика; рад на рачунару (Ms Office пакет, интер-
нет). Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе следеће 
доказе о испуњености услова: оверене копије диплома о заврше-
ном факултету и субспецијализацији; доказ о радном искуству, 
знању страног језика и познавању рада на рачунару, решење о 
издавању лиценце; краћу биографију са пропратним писмом. 

ОСТАЛО: Пријаве доставити на адресу КБЦ “Др Драгиша Мишо-
вић - Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви Уста-
нове, улица Јована Мариновића 4.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене до повратка 

радника са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; нај-
мање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за послове за 
које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведе-
ну адресу, са назнаком “пријава на конкурс за пријем медицин-
ске сестре - техничара на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања - 3 извршиоца”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“МОЈ ЗУБАР”

11070 Нови Београд, Недељка Гвозденовића 39
тел. 063/855-11-34

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
радно искуство 3 године, положен стручни испит. Пријаве сла-
ти на е-маил: milijan80@gmail.com у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу лабораторијске дијагностике Дом 
здравља, на одређено време због повећаног обима 

посла, у трајању од три месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору. Кандидати достављају: 
пријаву на оглас, кратку биографију са адресом и контак телефо-
ном, изјаву да су здравствено способни за тражене послове и да 
се против њих не води кривични поступак, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту, фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у 
Комору медицинских сестара и техничара. Кандидати који су се 
јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не 
води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Пријаве се подносе до 07.08.2015. године.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косанчићева 16

1) Специјалиста анестезиологије са 
реаниматологијом

за рад у Служби за анестезиологију са 
реаниматологијом Опште болнице Крушевац, са 

скраћеним радним временом, на одређено време, 
ради замене привремено одсутног запосленог на 
неплаћеном одсуству до повратка запосленог на 

рад или његовог престанка радног односа у Општој 
болници Крушевац

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме Медицински факултет и 
специјализација из анестезиологије са реаниматологијом, посе-
довање лиценце за рад. 

2) Физиотерапеут
за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију 

Службе за физикалну медицину и рехабилитацију 
Опште болнице Крушевац, ради замене привремено 
одсутне запослене породиље до истека породиљског 

одсуства, одсуства са рада ради неге детета или 
одсуства са рада ради посебне неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
физиотерапеутског смера, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад или решење о упису у комору. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, и изјавом да су 
здавствено способни за тражене послове, фотокопију личне кар-
те или очитане личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, све-
дочанства или уверења издати на девојачко презиме). Поред 
ових услова, кандидати прилажу следећа документа: за радно 
место под редним бројем један, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, оверену фотокопију лиценце. За рад-
но место под редним бројем два: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису у именик одговарајуће коморе. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
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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 се заснива радни однос. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови” Националне службе за запошљавање. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључивати уговор о раду. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве доставити у затвореној коверти са 
назнаком “за оглас” са називом и редним бројем радног места за 
које се конкурише.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ “ВИТА”
21000 Нови Сад, Александра Тишме 7

тел. 021/6339-812
e-mail: kancelarija.vita@gmail.com

Медицински техничар на одељењу 
зависности

на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицински техничар или 
медицинска сестра, енглески језик средњи ниво, стручни испит. 
Пробни рад у трајању од месец дана. Пријаве за конкурс слати на 
е-маил: kancelarija.vita@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА
ГАЏИН ХАН

Гаџин Хан

Доктор медицине
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања и боловања ради неге детета

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, 
на одређено време до повратка одсутних радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење (за незапосле-
не), биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас достави-
ти лично или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, Мом-
чила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на 
оглас број 6/2015”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215, 018/804-211

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби хирургије на одређено време до 
повратка одсутних запослених са породиљског 

боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: У складу са Законом о раду; IV или VI степен стручне 
спреме, средња или виша медицинска сестра - техничар општег 
смера, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој или вишој медицинској школи, ове-
рен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испи-

ту, потврду издату од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству у 
струци након положеног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), биографију са адресом и контакт телефоном. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница 
Алексинац Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215, 018/804-211

Спремач - хигијеничар
на одређено време ради замене радника на 

боловању

УСЛОВИ: У складу са Законом о раду; НК радник - завршена 
основна школа. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: диплому о завршеној основној школи, потврду 
издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење или потврду о радном искуству, биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Алексинац, Мом-
чила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос спремача - хигијеничара”. Пријаве 
са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар општи смер, 
приправник волонтер

ради обављања приправничког стажа у Општој 
болници Ваљево у трајању од шест месеци

30 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спреме 
одговарајућег профила. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: 
оверену фотокопију документа о завршеној средњој медицинској 
школи одговарајућег профила. Пријаве на оглас са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, ул. Синђелићева 
бр. 62, 14000 Ваљево.

Медицинска сестра - техничар 
гинеколошко - акушерског смера, 

приправник волонтер 
ради обављања приправничког стажа у Општој 

болници Ваљево у трајању од шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спреме 
одговарајућег профила. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: 
оверену фотокопију документа о завршеној средњој медицинској 
школи одговарајућег профила. Пријаве на оглас са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, ул. Синђелићева 
бр. 62, 14000 Ваљево.

Медицинска сестра - техничар 
педијатријског смера приправник волонтер

ради обављања приправничког стажа у Општој 
болници Ваљево у трајању од шест месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спреме 
одговарајућег профила. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: 
оверену фотокопију документа о завршеној средњој медицинској 
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школи одговарајућег профила. Пријаве на оглас са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, ул. Синђелићева 
бр. 62, 14000 Ваљево.

Лабораторијски техничар приправник 
волонтер

ради обављања приправничког стажа у Општој 
болници Ваљево у трајању од шест месеци

Техничар приправник педијатријски смер, 
волонтер

ради обављања приправничког стажа у Општој 
болници Ваљево у трајању од шест месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спреме 
одговарајућег профила. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: 
оверену фотокопију документа о завршеној средњој медицинској 
школи одговарајућег профила. Пријаве на оглас са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, ул. Синђелићева 
бр. 62, 14000 Ваљево.

Физиотерапеутски техничар приправник 
волонтер

ради обављања приправничког стажа у Општој 
болници Ваљево у трајању од шест месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спреме 
одговарајућег профила. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: 
оверену фотокопију документа о завршеној средњој медицинској 
школи одговарајућег профила. Пријаве на оглас са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, ул. Синђелићева 
бр. 62, 14000 Ваљево.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе за гинекологију и акушерство, 
са 80% радног времена, до повратка привремено 

одсутног запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, доктор медицине, положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве 
на оглас са документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, ул. Синђелићева бр. 62, 14000 Ваљево.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300

Медицинска сестра педијатријског смера
на одређено време - породиљско одсуство

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа 
- педијатријског смера, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној медицинској школи - педијатријског смера; ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених односно венчаних (за особе које су 
мењале презиме), уверење са евиденције Националне службе за 
запошљавање, лекарско уверење.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Фармацеут
у Одељењу за фармацеутску здравствену делатност 

- Болничка Апотека у Служби за дијагностику и 
заједничке медицинске послове

Опис посла: обавља све послове везане за стручну квалифи-
кацију фармацеута, учествује у изради приправака, учествује 
у набавци лекова и потрошног материјала, врши квалитативни 
и квантитативни пријем лекова и потрошног материјала, прати 
потрошњу лекова на Институту, учествује у давању предлога за 
рационализацију и начин евидентирања лекова, планира потро-
шњу лекова, обавља и друге послове из свог делокруга по налогу 
непосредног руководиоца, за свој рад одговорна је непосредном 
руководиоцу. 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседују високу 
стручну спрему - завршен фармацеутски факултет (VII/1 степен), 
положен стручни испит, лиценцу за рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о завршеном  фармацеут-
ском факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозво-
ла за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење 
о постојању услова за издавање лиценце, уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење Суда), уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, фотоко-
пија радне књижице, кратка биографију (Curriculum Vitae, CV), 
са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом. Рок за подно-
шење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. При-
ликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду у 
здравственој заштити деце, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања шко-
ловања...). Пријаве се предају лично или поштом у затвореној 
коверти на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем једног фармацеута”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

           
       

Mедицина 

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС
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          Пољопривреда

ПТПД ЦМАНА ДОО КРЊЕВО
11319 Крњево, Булевар ослобођења 16

тел. 064/8642-073
e-mail: pravnasluzba@cmana.rs

Пословођа пољопривредне апотеке
на одређено време

место рада - Јабука, Банатски Брестовац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар 
за производњу биља; VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер пољопривреде; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Контакти са послода-
вцем: јављање кандидата на контакт телефон 064/8642-053, 
лице за контакт - Владан Шулеић.

ДЕЛТА АГРАР ДОО
11000 Београд, Милентија Поповића 7 б

тел. 011/201-23-85

Сарадник у продаји
за рад у Панчеву, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економис-
та; VII/1 степен - дипломирани инжењер пољопривреде, возачка 
дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Exscel, Explorer, Outlook); енглески језик - средњи ниво. 
Услови рада: теренски рад, обезбеђен превоз. Напомена: Канди-
дат може имати искуства,али није неопходно. Контакти са посло-
давцем: hr@deltaholding.rs, subject: Сарадник у продаји, слање 
пријаве за запослење мејлом. Лице за контакт: Тамара Васоје-
вић.

„ЕКО ДЕЗИНФЕКЦИЈА - ДЕЗИНСЕКЦИЈА -
ДЕРАТИЗАЦИЈА” ДОО

Ћурпија, Бошка Стојановића
e-mail: ekoddd@yahoo.com

Санитарни техничар
пробни рад - 1 месец
на одређено време

УСЛОВИ: санитарно - еколошка сестра, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, курс Завода за биоциде за рад са отровима на терену, рад 
на терену, рад у сменама. Рок трајања конкурса: до 20.08.2015. 
године. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије 
да доставе мејлом послодавцу. Лице за контакт: Бојан Иветић.

ДЕЛТА АГРАР
Београд, Милентија Поповића 76

Сарадник у продаји
одређено време - 3 месеца

општина и место рада: Војводина, Зрењанин

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани 
економиста (или слични факултети), радно искуство небитно; 
познавање рада на рачунару MS Office; возачка дозвола „Б“ кате-
горије; енглески језик - средњи ниво. Услови рада: теренски рад, 
обезбеђен превоз. Заинтересовани кандидати могу послати био-
графије на: е-маил адресу: hr@deltaholding.rs. 

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
“ЖИТОРАЂА” ДОО

18412 Житорађа, Косте Војиновића 27
тел. 064/8474232

Дипломирани ветеринар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор ветеринарске 
медицине, потребно радно искуство од 3 године у „Програму 
мера“, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије, 
теренски рад, радно место са повећаним ризиком. Уз пријаву на 
конкурс доставити: диплому о завршеној одговарајућој школи 
(одговарајуће образовање), лиценцу за рад, уверење о поло-
женом државном испиту. Пријаве на конкурс са одговарајућом 
документацијом о испуњености услова доставити на адресу или 
на е-маил: vetsz@dobnet.rs. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од оглашавања у публикацији “Послови”.

ДЕЛТА АГРАР ДОО
11000 Београд - Нови Београд, Омладинских бригада 86

e-mail: tamara.vasojevic@deltaholding.rs

Сарадник у продаји
за рад у Новом Саду, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани 
инжењер пољопривреде или дипломирани економиста, возачка 
дозвола “Б” категорије, основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook), сертификат MOS - Microsoft Office 
Specialist, енглески језик - средњи ниво, обезбеђен превоз, терен-
ски рад. Пријаве слати мејлом, достављање радних биографија 
на увид. Рок за пријављивање на конкурс је до 05.08.2015. годи-
не.

ДЕЛТА АГРАР
11000 Београд, Милентија Поповића 76

www.deltaagrar.rs

Сарадник у продаји
за теренски рад на територији Војводине - Вршац, на 

одређено време од 3 месеца

Опис посла: учествује у пословима продаје производа и ради на 
ширењу мреже купаца, прати резултате остварења постављених 
комерцијалних задатака, одржава партнерске односе са клијен-
тима, сарађује са кооперантима, предлаже мере унапређења 
продаје, анализира тржишне трендове и прати активности конку-
ренције, учествује у презентовању комплетног асортимана про-
извода, израђује извештаје.

УСЛОВИ: висока стручна спрема (пожељно Пољопривредни или 
Економски факултет); радно искуство није неопходно; возач-
ка дозвола „Б” категорије; Ms Office; знање енглеског језика 
(средњи ниво), обезбеђен превоз. Пријаве са кратком биогра-
фијом послати у року од 15 дана од дана објављивања огласа на 
е-маил адресу: hr@deltaholding.rs (subject: Сарадник у продаји).

Пољопривреда 

Посао се не чека, посао се 
тражи
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        Саобраћај и везе

БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Сент Андрејски пут 184
тел. 021/6413-989

e-mail: jela.bugarinovic@eunet.rs

Возач шлепера
15 извршилаца

УСЛОВИ: Потребан возач шлепера у међународном транспорту 
III, IV степен стручне спреме, возачка дозвола “Е” и “Ц” катего-
рије, након пробног рада од 3 месеца, могућност заснивања стал-
ног радног односа, потребно искуство у домаћем и међународном 
превозу ствари. Слање пријаве за запослење на е-маил: stana.
bugarinivuc@eunet.rs или boris.bugarinovicveunet.rs; јављање кан-
дидата на контакт тел. 021/6413-579; достављање радних био-
графија на увид.

ПРИМА ЛОГИСТИКА Д.О.О КЉАЈИЋЕВО
25221 Кљајићево, Стапарски пут бб

тел. 062/323-346
e-mail:primalogistika@gmail.com

Возач моторног возила
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - возач моторног возила; 
пожељно радно искуство 12 месеци и радно искуство возача у 
међународном транспорту; рад на терену; возачка дозвола “ Б” и 
“Ц” категорије; енглески језик почетни или средњи ниво; немач-
ки језик почетни или средњи ниво. Рок за пријаву на конкурс је 
31.12.2015. године.

       Грађевинарство и индустрија

НОВА СЛОГА ДОО
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 81/1

тел. 037/712-010

Електричар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар аутомати-
ке, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару возачки 
испит „Б“ категорије, стручно знање и искуство на одржавању 
прецизне аутоматике на производним постројењима (линији за 
пуњење минералне воде).

Инжењер прецизне аутоматике
УСЛОВИ: високо образовање Факултет техничких наука, елек-
тротехнички или машински факултет смер аутоматика, мехатро-
ника, знање немачког или енглеког језика, познавање рада на 
рачунару, возачки испит „Б“ категорије, стручно знање и иску-
ство техничко технолошко познавање пословања, искуство на 
одржавању прецизне аутоматике на производним постројењима.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу слати радну био-
графују (CV) на е-маил адресу office @novasloga.rs или горенаве-
дену адресу, могућност заснивања радног односа на неодређено 
време, рад у сменама, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса поднети пријаве.

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер у производњи
20 извршилаца

УСЛОВИ: Најмање III степен стручне спреме без обзира на зни-
мање, пробни рад од 6 месеци, рад се обавља у сменама, ноћни 
рад, рад се обавља у стајаћем положају 8 сати, трака је покретна, 
монтажа производа обавља се на основу упустава, кандидати не 
смеју бити далтонисти, предвиђено психолошко тестирање кан-
дидата. Превоз обезбеђен. Оглас је отворен до попуне радних 
места. Конкурсна документација се доставља на горенаведену 
адресу.

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

тел. 062/8047-408
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Радник за израду белог пецива
4 извршиоца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у занимању пекар, помоћ-
ник пекара, може и КВ или ПК али да је лице обучено за пека-
ра. Пријаве слати мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 
062/8047-408 или 064/3225-334.

АД “НЕОПЛАНТА”
21000 Нови Сад, Приморска 90

e-mail: jovanovic@neoplanta.co.rs

Правни саветник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломира-
ни правник, возачка дозвола “Б” категорије, положен правосуд-
ни испит, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook), енглески језик - виши или конверзацијски ниво, 
пробни рад 3 месеца, минимум 5 година радног искуства. Обез-
беђен превоз, исхрана. Слање пријаве мејлом, јављање кандида-
та на контакт тел. 021/4873-814. Рок за пријављивање на конкурс 
је до 21.08.2015. године.

ELECOM SISTEM DOO
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 26/3а

тел. 011/7131-006
e-mail: jelena@elecomsistem.com

Пројектант
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер енергети-
ка; завршен VII степен стручне спреме Електротехнички факул-
тет, смер енергетика, са минимум 5 година радног искуства на 
пословима пројектовања и извођења радова; лиценце 350 и 450; 
Ms Office; Autocad; познавање енглеског језика на средњем нивоу; 
возачка дозвола „Б” категорије. Рок за пријаву на конкурс је до 
30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
на конкурс слати путем е-маил адресе: jelena@elecomsistem.com.

ELECOM SISTEM DOO
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 26/3а

тел. 011/7131-006
e-mail: jelena@elecomsistem.com

Дипломирани инжењер електротехнике, 
смер енергетика

на одређено време до 3 месеца, са пробним радом у 
трајању од 1 месеца, без радног искуства

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер енер-
гетика, завршен VII степен стручне спреме Електротехнички 
факултет; познавање рада на рачунару, Ms Office, знање енглес-
ког језика на средњем нивоу, возачка дозвола „Б” категорије. 
Организационе способности, комуникативност, тимски рад. Рад 
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се обавља и у седишту фирме и на терену. Рок за пријаву на кон-
курс је до 30 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс слати путем е-маила, на адресу: jelena@
elecomsistem.com.

АД ПУТЕВИ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Николе Пашића 38

тел. 031/512-655

Тесар
на одређено време до две године за рад у Осечини 

на реконструкцији пута Ваљево -Лозница.
15 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме грађевинског смера - зани-
мање тесар.

Зидар
на одређено време до две године за рад у Осечини 

на реконструкцији пута Ваљево - Лозница
15 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме грађевинског смера, зани-
мање зидар.

Асфалтер
на одређено време до две године за рад у Осечини 

на реконструкцији пута Ваљево - Лозница
15 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Грађевински радник
на одређено време до две године за рад у Осечини 

на реконструкцији пута Ваљево - Лозница
20 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа

Пријаве слати на е-маил адресу kadrovi@puteviuzice.com или 
поштом на адресу: Николе Пашића 38, 31000 Ужице.

ГП “МОСТОГРАДЊА”
11000 Београд, Влајковићева 19 а

тел. 011/3246-535, 3233-897
e-mail: piop@mostogradnja.rs

Руководилац службе књиговодства
на одређено време

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема економске струке; 
најмање 5 година радног искуства на књиговодственим послови-
ма од чега њамање две године на руководећем месту у служби 
књиговодства; познавање пореских прописа; познавање МРС и 
МСФИ; способност самосталног састављања завршног рачуна; 
рад на рачунару, познавање Ms Office, електронске комуникације 
са Пореском управом, АПР-ом и осталим надлежним институција-
ма и пословним субјектима.

Виши референт у служби књиговодства
на одређено време

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема економске струке; 
најмање 3 године радног искуства на књиговодсвеним послови-
ма; познавање пореских прописа; познавање МРС и МСФИ; рад 
на рачунару, познавање Ms Office и електронске комуникације.

Самостални референт у финансијској 
служби

на одређено време

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема економске струке; нај-
мање 3 године радног искуства на пословима финансијске опера-
тиве; познавање пореских прописа; познавање МРС и МСФИ; рад 
на рачунару, познавање Ms Office и електронске комуникације.

Дипломирани правник за правне послове и 
послове заступања

на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема; положен правосудни испит; нај-
мање 4 године радног искуства на правним пословима и послови-
ма заступања; рад на рачунару.

Дипломирани правник за правне и 
кадровске послове

на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема; најмање 3 године радног иску-
ства на правним и кадровским пословима; рад на рачунару.

Дактилограф
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; најмање 3 године радног 
искуства на дактилографским пословима. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова достави-
ти на наведену адресу или на е-маил: piop@mostogradnja.rs. За 
информације заинтересовани кандидати се могу обратити на 
телефоне: 011/3246-535 и 011/3233-897.

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

тел. 062/8047-408
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Помоћни радник у производњи
на одређено време 5 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме у било ком занимању. 
Пријаве слати мејлом, јављање кандидата на контакт телефоне 
062/8047-408 или 064/3225-334.

        Култура и информисање

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВРАЊЕ
17501 Врање, Пионирска 1

тел. 017/424-018

Директор Народног музеја Врање
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да има 
високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог 
степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије, или 
високо образовање на основним студијама у трајању од четири 
године) филозофски факултет - група историја, историја умет-
ности, етнологија или археологија, најмање 3 године радног 
искуства у струци, да поседује руководеће способности, знања и 
искуства, да се против њега не води кривични поступак, односно 
да није подигнута оптужница за кривична дела за које се гони по 
службеној дужности. Пријава на конкурс мора да садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању, податке о посебним областима знања. 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уз пријаву на 
конкурс, кандидати за директора Народног музеја Врање подно-
се: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
диплому о стручној спреми, доказе којима се потврђују стручна 
знања и способности, доказ да кандидат није под истрагом, да 
се против њега не води кривични поступак, односно да против 
њега није подигнута оптужница, доказ да кандидат није осуђи-
ван, кратак преглед биографских података. Кандидат за дирек-
тора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као 
саставни део конкурсне документације (чл. 36. став 2. Закона о 
култури РС број 72/2009). Пријава на конкурс подноси се Народ-
ном музеју Врање у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови”. Пријава и докази који се прилажу 
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уз пријаву подносе се у писаном облику, препорученом пошиљ-
ком или лично на адресу: ЈУ Народни музеј Врање, 17501 Врање, 
Пионирска 1 - Писарница- за јавни конкурс - избор директора 
ЈУ Народни музеј Врање. Управни одбор је дужан да у року од 
30 дана од дана истека рока овог јавног конкурса изврши избор 
кандидата који испуњавају услове за избор и предлог достави 
оснивачу. Оснивач именује директора установе на основу пред-
лога Управног одбора установе. 

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
“ВАРВАРИН”

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 2
тел. 037/787-262

Шеф рачуноводства
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, две године 
радног искуства, познавање рада на рачунару.

Књижничар
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и положен стручни испит за 
књижничара, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву је потребно доставити следећу документа-
цију: оверену копију дипломе, оверену копију радне књижице, 
уверење суда (не старије од 6 месеци) да се против кандидата 
не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, копију личне карте (очитану лич-
ну карту). Пријаве са документацијом доставити препорученом 
пошиљком, са назнаком “За конкурс”, на горенаведену адресу или 
предати лично у просторијама у периоду 7-14 часова. Рок за под-
ношење је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Контакт телефон: 037/787-262 или 037/787-294. Неблаговремене 
пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити 
подносиоцу.

       

         Наука и образовање

БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

тел. 011/3053-921

Наставник - доцент, за ужу научну област 
Планирање газдовања шумама

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни степен доктора наука из области шумарства, 
способност за наставни рад, научни односно стручни радови, 
Шумарски факултет, одсек: Шумарство. Избор наставника - 
доцента се врши на период од 5 година, без обзира на радно 
искуство. Остали услови за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака радника Шумарског факултета. Пријава са биографијом 
и доказима о испуњености услова из конкурса (оверена фото-
копија диплома, извод из матичне књиге рођених, држављан-
ство, списак научних и стручних радова, сепарате радова,..), дос-
тављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, 
Кнеза Вишеслав бр. 1, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама и на сајту Националне службе за 
запошљавање.

Култура и информисање / Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада.

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог чла-
на или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој установи на захтев директора.

www.nsz.gov.rs
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ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”
11272 Добановци, Маршала Тита 6
тел. 011/8465-645, 011/8465-499

e-mail: osstevansremac2@gmail.com; 
ossremac@open.telekom.rs

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које 
испуњава услове прописане чланом 8. став 2., чланом 59. и чла-
ном 120. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), однос-
но лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање - Закон о високом 
образовању (“Службени гласник РС” број 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године за наставника основне шко-
ле, педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора школе, најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе: 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију 
дозволе за рад - лиценце (уверења о положеном стручном испи-
ту), потврду да има најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, доказ издат од одговарајуће високошколске установе о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности изабрани кандидат је дужан да достави пре доношења 
решења о избору директора. Доказ о неосуђиваности и доказ о 
непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата 
за директора прибавља школа. Уверење о положеном испиту за 
директора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран за 
директора школе дужан да исти положи у законском року. Уве-
рење надлежног суда да се не води истрага или судски поступак, 
доставља изабрани кандидат на захтев школе. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сматраће се да је одлука органа управљања о избо-
ру директора школе донета, односно да је министар дао на њу 
сагласност ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке не 
донесе акт који одбија сагласност.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

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

Доцент, односно ванредни професор 
за ужу научну област Политиколошко - 

социолошке студије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме 
као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14. и 45/15 - аутентич-
но тумачење) и Статутом Универзитета у Београду и Факултета 
политичких наука за избор у звање доцента, односно ванредног 
професора и Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 183. - пречишћен текст). Пријаве на конкурс са доказима о 

испуњености услова (биографија, оверен препис дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак 
научних и стручних радова, радове и друге доказе у складу са 
напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета поли-
тичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремено достављање и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена, студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), студијама од три године, вишим образо-
вањем (Педагошка академија за васпитаче, Учитељски Факултет 
- студијски програм за образовање васпитача у предшколским 
установама), познавање језика на коме се обавља васпитно 
образовни рад. У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове предвиђене чл.8, 120, 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, ако кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по програму одго-
варајуће високо школске установе.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме средња медицинска школа 
васпитачког смера. Поред општих услова предвиђених Законом, 
неопходно је познавање језика на коме се врши васпитно обра-
зовни рад. Потребна документација: уз пријаву доставити овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
као и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, а 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из 
српског језика са методиком по програму одговарајуће школске 
установе. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Пријаве са доказима о испуњењу 
услова слати на адресу предшколске установе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И
ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ

11070 Нови Београд, Старо Сајмиште 29
тел. 011/313-12-46

Доцент за ужу научну област Финансије
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Услови су предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом 
образовању и општим актима Факултета. Уз пријаву приложити 
диплому о завршеним основним, магистарским (мастер) и доктор-
ским студијама (оверене фотокопија), одлуку о последњем избо-
ру у звање, биографију са списком објављених радова, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију 
личне карте и уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак. Молбу и документацију доставити лично или путем 
поште на наведену адресу са назнаком за конкурсну комисију.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ
СТУДИЈЕ И ПРАВО

11070 Нови Београд, Старо Сајмиште 29
тел. 011/313-12-46

Редовни професор за ужу научну област 
Јавноправна и теоријскоправна

Наставник (сва изборна звања) за ужу 
научну област Међународноправна

Наставник (сва изборна звања) за ужу 
научну област Грађанскоправна

Редовни професор за ужу научну област 
Општеобразовна

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Пословна математика и 

пословна статистика

Доцент за ужу научну област Финансије
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Услови су предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом 
образовању и општим актима Факултета. Уз пријаву приложити 
диплому о завршеним основним, магистарским (мастер) и док-
торским студијама (оверене фотокопија), одлуку о последњем 
избору у звање, биографију са списком објављених радова, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фото-
копију личне карте и уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак. Молбу и документацију доставити лично или 
путем поште на наведену адресу са назнаком за конкурсну коми-
сију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Oпшта и неорганска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне области 
за коју се бира и други услови утврђени чланом 64 и 65 Закона о 
високом образовању и Статута Хемијског факултета. Пријаве са 
биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепарати-
ма научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, на 
наведену адресу, у року од 30 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 3058-717, 3552-770

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: економска школа, правно биротехничка школа или 
гимназија; знање и рад на рачунару. Обавеза полагања испита 
за службеника за јавне набавке. Документација коју је потреб-
но доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, држављанство.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 3058-717, 3552-770

Сарадник за развој психомоторних 
способности деце

УСЛОВИ: Основне струковне студије, односно основне академске 
студије, односно студије у трајању од три године или више обра-
зовање у области медицинских наука; занимања: виши физиота-
рапеут или струковни физиотарапеут; положен стручни испит; 
знање и рад на рачунару. Документација коју је потребно доста-
вити: молба, оверена фотокопија дипломе, фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, држављанство.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312, 3221-239

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема; психичка, здравствена и физич-
ка способност за рад са децом; да је кандидат држављанин РС; да 
није осуђиван за кривична дела предвиђена Законом о основама 
система образовања и васпитања; стручни испит или лиценца. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог сте-
пена или студијама другог степена или студијама у трајању од 
три године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или више образовање васпитача; 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, без обзира на радно 
искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; уверење о здравственој способности; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених (фотокопија); уверење 
о држављанству (фотокопија); ако кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику-уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе; уверење да кандидат није осуђиван-Ус-
танова прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу 
Установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 сати.

Наука и образовање
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ИЗМЕНА ОГЛАСА
АКАДЕМИЈА ЗА

ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2

тел. 011/2620-186

Конкурс објављен 15.07.2015. године у публикацији 
“Послови” мења се у делу који гласи: доцент за ужу 
научну област филолошке науке и ванредни или редов-
ни професор тако што треба да гласи - наставник за ужу 
научну област филолошке науке, и у делу свих других 
објављених научних области (политиколошке науке, 
безбедносне науке, менаџмент, правне науке, економске 
науке, филолошке науке, информатика и рачунарство) 
за избор у звање редовних и ванредних професора тако 
што се додаје: на неодређено односно одређено време 
до 5 година. У осталом делу текст конкурса је непро-
мењен. Рок за оглашавање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА

11000 Београд, Пожешка 28

Сарадник на пословима неге и превентивно 
здравствене заштите медицинска сестра

УСЛОВИ: медицинска сестра или педијатриска сестра, општи или 
педијатриски, обавеза полагања испита за линценцу. Документа-
ција коју је потребно доставити за учешће на оглас: молба, ове-
рена фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, држављанство.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије) 
на којима је оспособљена за рад са децом јасленог узраста, оба-
веза полагања испита за лиценцу. Документација коју је потреб-
но доставити: молба, оверена фотокопије дипломе, фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, држављанство.

ГЊИЛАНЕ
ПРЕДШКОЛСКА УПРАВА

“ЂУРЂЕВАК”
38263 Врбовац

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача у 
Предшколској установи може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образо-
вања; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
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. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава кој садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита), доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Одлуку о ибору кандидата директор ће донети 
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Пријаве слати на адресу: ПУ “Ђурђевак” 38263 Врбовац. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код административног 
радника предшколске установе. 

ЧАЧАК
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У ЧАЧКУ 

32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистент, за уже научне 
области Термотехника и термоенергетика и 

Конструкционо машинство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер инжењер машинства, студент докторских сту-
дија који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8,00. Поред општих услова кандида-
ти треба да испуњавају услове предвиђене Законом о високом 
образовању, као и услове прописане Статутом Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука. Уз пријаву 
приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, 
и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62. 
став 4. Закона о високом образовању и чл. 125е. став 1. Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука 
у Чачку, Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ЈАГОДИНА
ИСПРАВКА КОНКУРСА

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Оглас објављен у публикацији “Послови” 15.07.2015. 
године исправља се за радно место: Професор струков-
них студија за ужу област Интерна медицина, са 80% 
радног времена, и исправно треба да гласи:
- Професор струковних студија за ужу област Интерна 
медицина;
и за радно место: Професор струковних студија за ужу 
област Радиологија, са 80% радног времена, и исправно 
треба да гласи:
- Професор струковних студија за ужу област Радиоло-
гија. У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “ДУШАН ПОПОВИЋ”

35263 Белусић

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 15.07.2015. 
године поништава се у целости.

ОШ “ДУШАН ПОПОВИЋ” 
35263 Белушић

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 
8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије - по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембара 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 и подручје рада за 
педагога и психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце), 
поседовање психичке физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике 
Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, најмање пет година рада 
у у установи на пословима образовања и васпитања након сте-

Наука и образовање
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ченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
четири године.

ОСТАЛО: доказ о држављанству, (извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству), оверен препис (фотокопија 
дипломе о стеченом образовању), оверен препис (фотокопија 
докумената о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту), потврда о радном  искуству, краћа биографија - и оквир-
ни план рада за време мандата. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе на телефон 035/413-126.

КИКИНДА
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Директор
УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице које испуња-
ва услове из члана 59 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, што значи да треба да има: образовање из 
члана 8 става 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника Гимназије, педагога или психолога, дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора школе и најмање 
5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања. 
Испуњеност тражених услова по конкурсу кандидати доказују 
прилагањем докумената утврђених чланом 42 Статута Сенћанске 
гимназије и то: оверене копије дипломе о стеченом образовању, 
доказ о поседовању лиценце за рад, доказ о радном стажу, доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима, уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом, 
уверење о држављанству Републике Србије, биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби, предлог програма рада Гим-
назије, доказ о знању мађарског и енглеског језика. Испуњеност 
услова из става 2 овог конкурса тачке 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 кандидати 
подносе уз пријаву на конкурс, док се доказ из тачке 4 подноси 
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 4 и 5 прибавља 
Гимназија. Пошто се образовно-васпитни рад у Гимназији оства-
рује и на мађарском и на енглеском наставном језику потребно је 
да кандидати сходно члану 120 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања доставе и доказ о знању мађарског и 
енглеског језика. Пријаве се заједно са предлогом програма рада 
и осталим траженим доказима о испуњености услова конкурса, 
подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на 
адресу: Сенћанска гимназија, школском одбору, Главни трг 12, 
24400 Сента. Непотпуна и неблаговремена документација неће 
се узимати у разматрање приликом одлучивања о избору по овом 
конкурсу.

КРАГУЈЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА

ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464 

Конкурс објављен 15.07.2015. године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: професор 
немачког језика на одређено време - ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана. У осталом делу текст кон-
курса остаје непромењен.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

“ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Педагог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од 4 године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. или на сту-

дијама другог степена у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. и то: професор педагогије; дипломирани 
педагог (општи смер или смер опште педагогије); дипломирани 
школски педагог - психолог; дипломирани педагог; мастер педа-
гог; дипломирани педагог - мастер; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да има најмање 
годину дана радног искуства на пословима стручног сарадника 
у школи; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се обавља образовно-вас-
питини рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же доказе да испуњавају наведене услове и то: оверен препис 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; потврду о рад-
ном искуству на пословима стручног сарадника у школи; потврду 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика - само кандидати који тражено образо-
вање нису стекли на српском језику; кратку биографију, са адре-
сом и контакт телефоном; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству Републике Србије. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на адресу ОШ „Чибуковачки партизани” ул. Карађорђева 
178, 36000 Краљево или доставити лично. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на телефон 
036/359-660.

НИШ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

“12. ФЕБРУАР”
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник енглеског језика
са 33,33% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013): професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер про-
фесор енглеског језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил енглески језик и књижевност); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење или оверена фотокопија лекарс-
ког уверења доставља се приликом закључења уговора о раду 
и не сме бити старија од 6 месеци); да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије 
(доказ доставити уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге 
рођених (доказ доставити уз пријаву на конкурс). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827, 018/4804-949

Књиговођа аналитике - евиденција и 
обрачун деце

на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: IV 
степен стручне спреме, средња економска школа, да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад; без обзира на 
радно искуство.

ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених/венчаних, лекарско 
уверење (изабрани кандидат подноси приликом закључивања 
уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља 
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установа). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну област 
Ратарство и повртарство

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области ратарства и 
повртарства.

Ванредни професор за ужу научну област 
Ратарство и повртарство

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области ратарства и 
повртарства.

Доцент за ужу научну област Зоологија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука или доктор природнома-
тематичких наука из области зоологије.

Доцент за ужу научну област Ентомологија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области заштите 
биља.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.76/05, 100/2007 
- аут. тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014.). Уз 
пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености 
услова по овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне 
радове као и доказе о њиховом објављивању (уверења о настав-
ку студија за сарадничка звања). Рок за подношење пријава по 
овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. Пријаве дос-
тављати на адресу: Универзитет у Новом Саду Пољопривредни 
факултет (за конкурс) 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 
8.

ОШ “МИЛЕТА ПРОТИЋ”
21424 Товаришево, Маршала Тита 62

тел./фах. 021/758-006

Васпитач
у припремном предшколском програму на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14) кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање прописано чл. 39, став 1 тачка 2. Закона предшколском 
образовању и васпитању („Сл. гласник РС” бр. 18/10), психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и држављанство Републике Србије. Кандидат треба да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити у оргиналу или овереној фотокопији и: диплому о одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; кратку биографију (CV). Уверење о неосуђиваности 
прибавља установа по службеној дужности. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са документацијом подносе се лично или поштом, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о 

конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
021/758-006. Поднета документација се не враћа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439

e-mail: puns@nspoint.net

Васпитач 1
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника прописани су чланом 8. и 120. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) су: одговарајуће више односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године - вас-
питач, или на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, 1 година радног искуства. У радни однос у 
установу може да буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако: има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом, да има држављанство Републике Србије, да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике 
Србије достављају се уз пријаву на конкурс,а лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Аутоматика и управљање системима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови 
прописани чланом 72. Закона о високом образовању и општим 
актима Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област 
Информационо - комуникациони системи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке, услови 
прописани чланом 71. Закона о високом образовању и општим 
актима Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у рад-
ни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса), докази о испуњености услова конкур-
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са: краћа биографија, оверене фотокопије диплома и додатка 
дипломи, оригинални доказ о држављанству (не старији од 6 
месеци), оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење 
из суда да против кандидата није донето решење о спровођењу 
истраге, није подигнута оптужница или поднет оптужни пред-
лог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној 
дужности, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је 
приложити и доказ о нострификацији, списак објављених науч-
них радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за сараднике ће бити 
отворен 7 дана од дана објављивања.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2

тел. 021/881-777, 021/881-659

Секретар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: Потребна одговарајућа стручна спрема у складу са 
чланом 68. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/2011 и 55/2013) и чланом 28. 
Правилника о организацији и систематизацији послова (дел. бр.: 
1466 од 14.11.2014. године). Кандидат треба да испуњава и оста-
ле услове у складу са Законом о раду.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен само кандидат који 
испуњава услове прописане Законом о основама система образо-
вања и васпитања и то: да има одговарајуће образовање, да има 
држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Уз потписану 
пријаву на овај конкурс са јасно назначеним радним местом за 
које конкурише кандидат је дужан да поднесе и одговарајуће 
веродостојне доказе (оригинал или оверена фотокопија): дипло-
ма о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о некажњавању издато од 
стране надлежног суда не старије од 6 месеци, фотокопија личне 
карте, друго (други могући докази). Пријаву слати препорученом 
поштом или лично на протокол школе. Адреса: Карловачка гим-
назија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски Карловци.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„Т. Г. МАСАРИК“

Јаношик, Едварда Кардеља 59
тел/факс 013/647-001

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: заинтересовани кандидати поред општих услова пред-
виђених законом, морају испуњавати и следеће посебне услове: 
да имају одговарајуће високо образовање, односно да испуња-
вају услове у складу са чланом 8. став 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 
55/13), и да имају најмање пет година рада у установи након сте-
ченог одговарјућег образовања, да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да су држављани Републике Србије, да су стекли средње, више 
или високо образовање на словачком језику или да су положили 
испит из словачког језика по програму одговарајуће високе уста-
нове. Изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора 
у року до годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву 
и кратку биографију треба поднети: оверену копију дипломе 
о високом образовању, оверену копију уверења о лиценци за 
наставника, доказ о радном стажу, доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уве-
рење да кандидат није под истрагом, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених, доказ о знању словачког књи-
жевног језика. Доказ о неосуђиваности, прибавља установа нак-
надно. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 

објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу: ОШ „Т. Г. Масарик“ Јаношик, ул. Едварда Кардеља бр. 
59, 26362 Јаношик, са назнаком „за конкурс“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до престанка мировања 
радног односа запосленог који је изабран за 

директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа про-
писаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 120. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 
55/13): одговарајуће образовање из члана 8. Закона о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, услов из чла-
на 8. став 4. и члана 121. став 9. и 10. Закона који прописују 
да лице из става 2. члана 8. Закона мора имати 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, а наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу или 
стручни испит сматра се да има образовање из члана 8. став 4. 
Закона, као и услове у погледу степена и врсте образовања про-
писане Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 120. став 1. тачка 3. Закона; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети 
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: дипло-
му или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова - издат од стра-
не одговарајуће високошколске установе, односно уверење или 
други одговарајући документ о положеном испиту из педагодије 
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење се подно-
си пре закључења уговора о раду, психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступака, 
док извод из казнене евиденције прибавља установа по службе-
ној дужности. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање као ни копије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе: Основна 
школа „Иво Лола Рибар”, ул. др Бошка Вребалова бр. 1а, 12220 
Велико Градиште са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 
012/7662-132.

Наука и образовање



   |  Број 633 | 05.08.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs64 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

Секретар школе
са 50% радног ангажовања на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани прав-
ник који је стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године.

Наставник математике
на одређено време

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да има одговарајућу стручну спрему 
предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) за наставника мате-
матике као и за наставника енглеског језика.

ОСТАЛО: Уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплома о стеченом образовању, лекар-
ско уверење о способности за рад, уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Контакт телефон: 012/7642-190. 
ОШ „Јован Шербановић” Крепољин, ул. Цара Лазара 84, 12316 
Крепољин.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
36311 Штавље, Ново насеље бб

Професор разредне наставе
за 100% недељне норме у ИО Ступу, на одређено 

време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, за 
рад у разредној настави (високо образовање за наведено зани-
мање у складу са законом са. чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка у основној школи), испуњавање услова из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат 
обавезно доставља: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да је 
држављанин Републике Србије (не старије од 6 месеци) уверење 
о здравственој способности  за рад (не старије од 6 месеци). Рок 
за пријављивање 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”.

СМЕДЕРЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38

тел. 026/514-104, 513-913,

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла медицинске сес-
тре - васпитача може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег образовања, и то завр-
шена средња медицинска школа , смер васпитачки , IV степен 

стручне спреме, поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом, поседовање држављанства Репу-
блике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад, извршена психолошка процена способ-
ности за рад са децом , у складу са законом. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци, оверен препис или овере-
на фотокопија дипломе о стеченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, уколико 
је дошло до промене презимена, краћу радну биографију. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. Уверење о здравственој 
способности изабрани кандидат доставиће након одлуке о избо-
ру, а пре закључења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом. Пријаве треба 
послати на адресу: Предшколска установа “Дечје царство”, улица 
Булевар Деспота Стефана број 38, Велика Плана. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити преко телефона: 026/514-104, 
026/516-913.

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача може 
бити примљено лице које испуњава следеће услове: лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије); високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године; лице 
са одговарајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије) студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем -васпитач, посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом, поседовање држављанства Републике Србије, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, извршена психолошка процена способности за рад са децом, 
у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци, оверен препис или оверена фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, извод из 
матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презиме-
на, краћу радну биографију. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Уверење о здравственој способности изабрани канди-
дат доставиће након одлуке о избору, а пре закључења уговора 
о раду. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом. Пријаве треба послати на адресу: Предш-
колска установа “Дечје царство”, улица Булевар Деспота Стефа-
на број 38, 11320 Велика Плана. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити преко телефона 026/514-104, 026/516-913.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Оглас објављен у публикацији “Послови” 22.07.2015. 
допуњује се у делу услова тако што се додаје: Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 15. и 25. Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у Школи завршена основна школа и 
члана 120. Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
оверену фотокопију дипломе о стеченомобразовању, уверење о 
држављанству.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА

“МЛАДОСТ”
25263 Пригревица, Вука Караџића 6/а

тел. 025/822-766

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које 
испуњава услове, прописане чл. 8. став 2. и чл. 120. Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
најмање пет година рада на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања за наставника, педаго-
га или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада 
којој припада Школа; положен стручни испит - лиценцу за настав-
ника, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; обука и положен испит за директора школе; држављанство 
Републике Србије. Пошто је ово поновљен конкурс, с обзиром да 
по претходно расписаном конкурсу није изабран директор шко-
ле, за директора школе може да буде изабран и наставник који 
уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из 
члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем за наставника те врсте школе, и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. На поновљеном конкурсу 
кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 ст. 2 
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, рав-
ноправни су. Као доказ о испуњавању прописаних услова прило-
жити следећу документацију у оригиналу или овереној фотоко-
пији: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном 
испиту - лиценца за наставника, педагога или психолога, потвр-
ду о раду у области образовања, лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (не старије од 6 месеци), доставља се пре закључења уговора 
о раду, биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Уверење да канди-
дат није осуђиван, прибавља школа, доказ о знању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). 
Кандидат који буде изабран за директора, а нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у законском року, након 
доношења подзаконског акта од стране министра просвете. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у 

публикацији “Послови”. Пријаве се подносе поштом на адресу 
школе или лично у секретаријату школе. Додатне информације 
могу се добити код секретара школе на број телефона: 025/822-
766. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Железничка 2

тел. 022/669-405

Наставник разредне наставе на српском 
језику

на одређено време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, диломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
(проверу психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да је кандидат држављанин Републике Србије; радно 
искуство од најмање 5 година на наведеним пословима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); уверење да није осуђиван за кривична дела утврђе-
на у Закону о основама система образовања и васпитања и чл. 
120. ст. 1. тачка 3. (прибавља се код Секретаријата унутрашњих 
послова, према месту пребивалишта кандидата); потврду о рад-
ном искуству на наведеним пословима; биографију, односно 
податке о кандидату и кретању у служби; уверење о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (изабрани кандидат 
прибавља од службе Медицине рада, пре закључења Уговора о 
раду.). Конкурс остаје отворен 8 дана од дана дана објављивања 
на сајту НСЗ и публикацији „Послови”. Документација се подно-
си у оригиналу или овереној копији. Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе - Основна школа „Јован Јовановић Змај”, 
Железничка број 2, 22222 Мартинци, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

“ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ”
24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 10

тел. 024/714-434 

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава 
следеће услове: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер - академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању („Службени гласник РС” 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 90/08), а почев од 
10.09.2005. године, високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове 
за наставника средње стручне школе, за педагога и психоло-
га школе, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање пет година рада 

Наука и образовање
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у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Документација коју кандидат под-
носи уз пријаву: биографске податке, односно радну биографију, 
са кратким прегледом рада у служби и предлогом програма рада 
будућег директора школе, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (доз-
воли за рад), потврду о раду у области образовања, уверење о 
држављанству, да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, лекарско уверење да има писичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се при 
закључивању уговора о раду, остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избору, Школа прибавља 
уверење о кривичној неосуђиваности за кандидата по службеној 
дужности. Пријаву са траженом документацијом, кандидат под-
носи искључиво у затвореној коверти, путем поште или уручује 
лично у секретаријату школе на адресу: Школски одбор Средње 
техничке школе “Шинковић Јожеф”, Трг др Зорана Ђинђића бр 
10, 24300 Бачка Топола, са назнаком - конкурс за директора, 
на српском језику и писму. Пријаве које су поднете путем елек-
тронске поште, те непотпуне и неблаговремене пријаве Школски 
одбор неће узимати у обзир за разматрање. Рок за подношење 
пријава на конкурс за избор директора Школе износи 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
“БОСА МИЛИЋЕВИЋ”

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник економске групе предмета
на одређено време - замена запосленог преко 60 

дана до престанка обављања дужности директора

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста, предход-
но завршене основне академске и мастер студије у области еко-
номије.

Наставник економске групе предмета
на одређено време - замена запосленог преко 60 
дана, породиљско одсуство и одсуство ради неге 

детета

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста, предход-
но завршене основне академске и мастер студије у области еко-
номије.

Наставник немачког језика
на одређено време - замена запосленог преко 60 
дана, породиљско одсуство и одсуство ради неге 

детета

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм немач-
ки језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно профил немач-
ки језик и књижевност).

ОСТАЛО: Поред наведених, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: психолошка способност за рад са ученицима (про-
веру организује Школа у сарадњи са НСЗ) врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака (члан 130 став 4 Закона о основама система образовања 
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13), психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима (лекарско уверење) 
- доставља се пре закључивања уговора о раду, не уз пријаву на 
конкурс, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (уверење прибавља Шко-
ла по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз 
пропратно писмо кандидат треба да приложи: диплому о стече-
ној стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, без 
обзира на датум издавања исправе), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), биографију. Кандидат не 
треба да приложи: лекарско уверење и доказ о неосуђиваности. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе: Економска средња 

школа „Боса Милићевић”, Ђуре Ђаковића бр. 21, 24000 Суботи-
ца. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. Документација се, заједно 
са одлуком о избору, враћа кандидатима. Уколико кандидат да 
погрешну адресу или не подигне послату пошиљку, моћи ће да је 
преузме у секретаријату школе у року од 2 месеца од дана доно-
шења одлуке. Након истека тог рока, Школа не преузима обавезу 
даљег чувања документације.  

ШАБАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/343-326

Наставник математике
у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правил-
ника о организацији и систематизацији послова и радних зада-
така у ОШ „Вук Караџић”, Шабац број 817/13-05 од 30.12.2013. 
године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњавању услова из 
члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је 
кандидат стекао више или високо образовање на језику на ком 
се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу 
има кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - о чему ће школа прибавити 
доказе по службеној дужности од СУП-а, за изабраног кандидата. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма вршиће Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака а пре доношења одлуке о избору. На 
психофизичку проверу ће бити упућени само они кандидати који 
уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије наведених докумената 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведе-
ну адресу.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ОЛГА ГРБИЋ”
31260 Косјерић, Радише Петронијевић бб

тел. 031/781-484

Васпитач
на одређено време до завршетка ППП за радну 
2015/16 годину за рад у седишту установе за 2 

извршиоца са пуним радним временом, и рад на 
терену за 2 извршиоца са 75% радног времена

4 извршиоца

УСЛОВИ: Више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом, односно општа здравствена способ-
ност доказује се лекарским уверењем након доношења одлуке о 
избору пријављених кандидата; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
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-прибавља установа; да кандидат има држављанство Републике 
Србије. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања. Пријаве се подносе лично или поштом на горенаведену 
адресу. Уз пријаву доставити: биографске податке, доказ о обра-
зовању у овереној копији, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3512-694, 031/3500-531

Наставник медицинске биохемије
са непуним радним временом од 40% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани биохемичар

Наставник инфектологије са негом
са непуним радним временом од 30%, на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специја-
листа инфектолог.

Наставник интерне медицине са негом
са непуним радним временом од 60% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста интерне медицине.

Наставник хирургије са негом
са непуним радним временом од 60% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста за општу хирургију или једну од хируршких грана.

Наставник неуропсихијатрије
са негом са непуним радним временом од 30% на 

одређено време у својству приправника најдуже две 
године од дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста неуропсихијатар, психијатар или неуролог.

Наставник педијатрије са негом
са непуним радним временом од 40% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специја-
листа педијатар.

Наставник гинекологије и акушерства са 
негом

са непуним радним временом од 30% на одређено 
време у својству приправника најдуже две године од 

дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста гинеколог или акушер.

Наставник физикалне терапије, масаже и 
кинезиологије

са непуним радним временом од 45% на одређено 
време у својству приправника најдуже две године од 

дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник естетске хирургије са негом
са непуним радним временом од 10% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста за пластичну и реконструктивну хирургију.

Наставник дерматологије са негом
са непуним радним временом од 10% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста дерматовенерологије.

Наставник микробиологије и 
паразитологије са епидемиологијом

са непуним радним временом од 20% на одређено 
време у својству приправника најдуже две године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста за медицинску микробиологију.

Наставник хематологије са 
трансфузиологијом

са непуним радним временом од 10% на одређено 
време у својству приправника најдуже две године од 

дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста за интерну медицину или трансфузиологију.

Наставник хистологије
са непуним радним временом од 10% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјали-
ста патолошке анатомије.

Наставник хистологије - вежбе
са непуним радним временом од 50% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши лабораториски техни-
чар.

Наставник фармацеутске технологије, 
ФТОП, фармакогнозије, увода 

у козметологију и организацију 
фармацеутске делатности

3 извршиоца са пуним радним временом од 100% и 
1 извршилац са непуним радним временом од 45% 
на одређено време у својству приправника најдуже 

две године од дана заснивања радног односа
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут 
или дипломирани фармацеут одговарајуће специјализације.

Наставник санитарне хемије
са непуним радним временом од 70% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут - 
медицински биохемичар и други у складу са правилником.

Наставник фиксне протезе, парцијалне 
протезе, морфологије зуба и ортодонтских 

апарата
са непуним радним временом од 35% на одређено 
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време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор стоматологије, спе-
цијалиста стоматолошке протетике.

Наставник естетске неге
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши козметичар-естетичар.

Наставник микробиологије и 
паразитологије са епидомилогијом - вежбе 

и блок
са непуним радним временом од 50% на одређено 

време у својству приправника најдуже две године од 
дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши лабораторијски техни-
чар.

Наставник уже стручних предмета 
заједничких за све образовне профиле

са непуним радним временом од 85% на одређено 
време у својству приправника најдуже две године од 

дана заснивања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне, доктор медицине.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове пред-
виђене Законом о раду и посебне услове предвиђене чланом 
120. Закона о основама система образовања и васпитања: да 
имају одговарајуће образовање - степен стручне спреме(VI или 
VII у зависности за које радно место конкуришу) односно одго-
варајуће образовање стечено у складу са одредбама Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама и чланом 8. Закона о 
основама система образовања и васпитања - одговарајуће обра-
зовање и образовање из психолошких, педагошких и методичних 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (доказ о испуњености овог услова се подноси уз пријаву на 
конкурс у оригиналу или оверену фотокопију); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, (доказ о испуњености овог услова се подноси пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, (доказ о испуњености овог 
услова прибавља Школа); да имају држављанство Републике 
Србије, доказ о испуњености овог услова се подноси уз пријаву 
на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији); да знају језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад, доказ о испуње-
ности овог услова се подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Напомена: Пријаву, CV и одговарајућу документацију (доказ о 
стручној спреми, уверење о стеченом одговарајућем образовању 
и образовању из психолошких, педагошких и методичних дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова и 
уверење о држављанству у оригиналу или оверену фотокопију) 
доставити у року од 8 дана од дана оглашавањуа конкурса на 
адресу: Медицинска школа, Немањина 148, 31000 Ужице. Кон-
такт телефони: 031/3512-694 централа, 031/3500-531 секретар 
Школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

“АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ”
17532 Власина Округлица, Власина Округлица бб

тел. 017/409-112

Директор школе
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно поседовање одго-
варајућег високог образовања из чл. 8. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена - дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије - у складу са Законом о високом образовању, 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године) за наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање ја 15 дана. Рок за доношење 
одлуке о избору је 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Уз пријаву треба доставити: доказ о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потвр-
ду о радном искуству, краћу биографију.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник струковних студија за ужу 
научну област Примењена математика

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен ПМФ - одговарајућег 
смера или Математички факултет, и да испуњава опште и посеб-
не услове за избор у звање прописане члановима Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 99/2014), Статутом Школе 
и Правилником о условима, начину и поступку избора у звања 
наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија, списак научних и стручних радова, сами радови, овере-
не дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству) подносе се на адресу: 
Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање, ул. 
Филипа Филиповића бр. 20, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОШ “МУХАРЕМ КАДРИУ”
Општина Бујановац, Село Велики Трновац

тел. 017/656-671

Поновљени конкурс за избор:

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 8. става 2. и 3. и члана 120. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Дужност директо-
ра школе може да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставнике те врсте школе и подручје рада, за 
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање пет година рада у установи 
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на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Изузетно, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 8. став 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања, за наставнике те врсте школе, дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања. 
На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће 
образовање из члана 8. Став 2. и 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања равноправни су. Кандидат треба да: 
поседује дозволу за рад (лиценцу); да има психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, за канди-
дате које испуњавају услове конкурса у складу са чланом 8. став 
2. Закона о основама система образовања и васпитања, док за 
кандидате које испуњавају услове конкурса у складу са чланом 
8. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
кандидати треба да имају најмање 10 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. На поновљеном конкурсу кандидати који 
имају одговарајуће образовање из члана 8. став 2. и 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања равноправни су. 
Доказ о испуњених услова предвиђених тачком V овог конкурса 
прибавља школа по службеној дужности преко надлежних орга-
на. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прилажу: оверен 
препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о држављанству (уверење о држављанству); оверен 
препис - фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверен 
препис - фотокопију докумената о положеном испиту за лиценцу 
или уверење о положеном стручном испиту; потврду о радном 
искуству; радну биографију; лекарско уверење; оквирни план 
рада за време мандата; доказ о поседовању организационих спо-
собности (факултативно). Директор ће бити изабран на период 
од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговреме-
не, непотпуне и са неадекватном документацијом, пријаве неће 
се узети на разматрање.

ВРШАЦ
ОШ ”МАРКО СТОЈАНОВИЋ”

26348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

Наставник разредне наставе
са 20 часова недељно непосредног рада са 

ученицима, на одређено време (замена одсутног 
запосленог - први мандат директора), за рад у 

Врачев Гају

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања предвиђено је 
чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 
- аутентично тумачење) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
Гласник РС - Просветни гласник” бр.11/2012 и 15/2013) и то: про-
фесор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основ-
ну школу. Кандидати морају да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (у ОШ ”Марко Стојановић” Врачев гај 
образовно-васпитни рад остварује се на српском језику). Канди-
дати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Програм за стицање образовања из овог става реа-
лизује високошколска установа у оквиру акредитованог програма 
или као програм образовања током читавог живота у складу са 

прописима којима се уређује високо образовања. Наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из члана 8. став 4. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Поред општих услова предвиђених 
Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да 
су држављани Републике Србије, да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву сви кандидати прилажу: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (на новом образцу), доказ о стручној спреми тј. ове-
рену фотокопију диплома о стеченом образовању, доказ да су 
средње, више или високо образовање стекли на језику на коме 
се изводи образовно васпитни рад тј. српском језику или да су 
положили испит из тог језика (српског језика) по програму одго-
варајуће високошколске установе, а доказ је: ако је кандидат сте-
као високо образовање на језику на коме се остварује образовно 
васпитни рад (српском језику) доказ је јавна исправа (диплома) о 
стеченом високом образовањеу (која је већ приложена) или ако 
кандидат није стекао високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно васпитни рад (српском језику) онада се мора 
приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда 
да су више или средње образовање стекли на језику на коме се 
изводи образовно васпитни рад (српском језику) или уверење/
потврда да су положили испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, доказ (потврду или уверење) 
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса бодова или 
доказ да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу. 
Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији 
и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Доказ 
из казнене евиденције у складу са чланом 120 став 1. тачка 3. 
и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања, 
прибавља установа. У поступку одлучивања о избору наставника 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на предходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
(ову проверу врши надлежна служба за послове запошљавања). 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријављивање 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”.

ШОСО “ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел/фаx: 013/839-832
e-mail: jvvs@hemo.net

Наставник српског језика и математике
у основној и средњој школи

на одређено време - до повратка одсутне запослене 
са породиљског одуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 8. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл гласник РС“ 72/09, 52/2011, 
55/2013), звање: дипломирани дефектолог - олигофренолог са 
савладаним програмом методике наставе српског језика и мате-
матике; професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; професор односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскох-
рватски језик; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; професор српскох-
рватског језика са јужнословенским језицима; професор југосло-
венске књижевности и српског језика; професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог 
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српског језика са јужнословенским језицима, професор мате-
матике; дипломирани математичар; дипломирани дефектолог 
са завршеном вишом педагошком школом, група математика; 
дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним про-
грамом методика наставе математике; дипломирани дефектолог 
- олигофренолог са савладаним програмом методике наставе 
математике. Наставници поред стручне спреме предвиђене пра-
вилником морају поседовати стручну дефектолошку оспособље-
ност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Образовно васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику.

Наставник разредне наставе
на одређено време - до повратка одсутне запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 8. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл гласник РС“ 72/09, 52/2011, 
55/2013): дипломирани дефектолог - олигофренолог који је сте-
као образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС, бр. 76/05, 100/07) аутентично тумачење 97/08 
и 44/10, почев од 10.септембра 2005; дипломирани дефектолог - 
олигофренолог који је стекао образовање на основним студијама 
у трајању најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат мора посе-
довати образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Образовно васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред 
краће биографије доставе у оригиналу или овереном препису 
- фотокопији следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству не старије од шест месеци; 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова издат од стране одговарајуће високошкол-
ске установе, односно уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту односно о положеном 
испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способностима за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Додатне информације могу се доби-
ти на телефон: 013/839-832. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом на адресу: 
ШОСО „Јелена Варјашки“, Жарка Зрењанина 22, 26300 Вршац.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА

„9. МАЈ”
Зрењанин, Народне омладине 16

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Лице које је стекло одговарајуће високо образовање 
за извођење разредне наставе у основној школи за образовање 
ученика са сметњама у развоју - ментално ометених: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лица из става 1. тачка 1) и 2) 
морају да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник индивидуалне наставе - 
корективни рад

са 90% од пуног радног времена, на одређено 
време, ради замене запосленог који обавља дужност 
помоћника директора школе (најдуже до 31.08.2015. 

године)

УСЛОВИ: Лице које је стекло одговарајуће високо образовање за 
извођење наставе и других облика образовно - васпитног рада у 
стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лица из става 1. тач-
ка 1) и 2) морају да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник практичне наставе, подручје 
рада Текстилство и кожарство

са 40% од пуног радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 

(најдуже до 31.08.2015. године)

УСЛОВИ:  дипломирани дефектолог; олигофренолог са савла-
даним програмом методике предмета у подручју рада текстил-
ство и кожарство; дипломирани инжењер технологије тексти-
ла; дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; 
инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер тех-
нологије, смер галантерија и конфекција; инжењер техно-
логије текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек 
текстилно инжењерство; дипломирани инжењер технолог, 
одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани 
текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; 
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно - 
машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстил-
но инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломирани 
инжењер текстилно - машинске струке; текстилни инжењер за 
одевну технологију; инжењер технологије за текстилну конфек-
цију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско 
- текстилни и конфекцијско - трикотажни; текстилни инжењер, 
моделар конструктор; инжењер технологије за производњу кож-
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не галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже 
и крзна, смер производња обуће; инжењер за индустрију обуће, 
одсек технолошки, смер обућарски; инжењер технологије, смер 
кожнопрерађивачки, група производња обуће; инжењер техно-
логије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије за 
производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер техно-
логије, смер производња кожне галантерије; инжењер техноло-
гије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне 
галантерије и конфекције; инжењер за индустрију кожне галан-
терије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група 
производња коже и крзна; инжењер технологије за производњу 
кожне конфекције; лице са стеченим средњим образовањем и 
положеним специјалистичким испитом за образовни профил у 
подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практич-
не наставе, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 2 - 26. 
Морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога. Лица из алинеје 1. 
до 26. морају да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник практичне наставе, подручје 
рада Текстилство и кожарство

са 40% од пуног радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана (замена одсутног запосленог који је засновао 
радни однос на одређено време, без конкурса, до 
преузимања запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу, на основу 
члана 132. став 1. тачка 2) Закона о основама 

система образовања и васпитања)

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог; олигофренолог са савлада-
ним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и 
кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила; дипло-
мирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер 
технологије, смер производња обуће; инжењер технологије, смер 
галантерија и конфекција; инжењер технологије текстила; дипло-
мирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; 
дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењер-
ство или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн 
и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно 
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - 
машинска струка, дипломирани инжењер текстилно - машинске 
струке; текстилни инжењер за одевну технологију; инжењер тех-
нологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови 
конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трико-
тажни;  текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер 
технологије за производњу кожне галантерије; инжењер тех-
нологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња 
обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер 
обућарски; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, гру-
па производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и 
конфекција; инжењер технологије за производњу кожне галан-
терије и конфекције; инжењер технологије, смер производња 
кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду 
коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; 
инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер техноло-
гије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна; 
инжењер технологије за производњу кожне конфекције; лице 
са стеченим средњим образовањем и положеним специјалис-
тичким испитом за образовни профил у подручју рада текстил-
ство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне 
спреме предвиђене у алинеји 2 - 26. морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. Лица из алинеје 1. до 26. морају да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос прописа-
них чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 

61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да достави следеће доказе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за радно 
место: Наставник практичне наставе, подручје рада текстилство 
и кожарство: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, или оверену фотокопију јавне исправе о 
стеченом средњем образовању и положеном специјалистич-
ком испиту за образовни профил у подручју рада текстилство и 
кожарство и петогодишњем радном искуству у струци стеченим 
после специјалистичког испита петогодишњом праксом, оверену 
фотокопију јавне исправе да лице поседује стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектоло-
га, ако лице није дипломирани дефектолог. Оверену фотокопију 
доказа да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Програм за стицање образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина реализује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у складу са пропи-
сима којима се уређује високо образовање. Наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, о 
чему доставља доказ у овереној фотокопији. Оверену фотоко-
пију уверења о држављанству. Оверену фотокопију доказа да је 
лице стекло одговарајуће образовање на српском језику или да 
је положило испит из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе, за радно место: настав-
ник дефектолог. Оверену фотокопију доказа да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на српском језику или да 
је положило испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, за остала оглашена радна места. Ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела прибавља 
Школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима подносе се на 
адресу: Основна и средња школа “9. МАЈ “ 23000 Зрењанин, ул. 
Народне омладине бр. 16, са назнаком: “за конкурс”.
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Какву подршку Национална служба за запо-
шљавање пружа послодавцима који желе да запосле 
особу с инвалидитетом?

Национална служба за запошљавање реализује мере 
активне политике запошљавања намењених послодавци-
ма и особама с инвалидитетом. Послодавци и незапослена 
лица могу истовремено да користе више различитих мера 
и програма, при чему им Национална служба за запошља-
вање у њиховој реализацији пружа оперативну и стручну 
подршку. Подршку запошљавању особа са инвалидитетом 
НСЗ пружа кроз следеће програме:

Рефундација трошкова подршке особама с инва-
лидитетом које се запошљавају под посебним усло-
вима:

Програм А) - Рефундација трошкова зараде лицу ан-
гажованом на пружању подршке на радном месту (радна 
асистенција) за време док пружа стручну помоћ, а најдуже 
12 месеци. Одобрава се послодавцу који на неодређено вре-
ме запосли особу с инвалидитетом којој је потребна струч-
на подршка на радом месту.

Програм Б) - Рефундација примерених трошкова при-
лагођавања радног места, у једнократном износу, одобра-
ва се послодавцу који на неодређено време запосли особу 
с инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног 
места (техничко и технолошко опремање радног места), 
средстава за рад, простора и опреме у складу са могућнос-
тима и потребама новозапослене особе.

Субвенција зараде за запошљавање ОСИ без рад-
ног искуства 

Додељује се послодавцу који на неодређено време 
запосли особу с инвалидитетом без радног искуства, у 
трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа 
са особом с инвалидитетом, у висини до 75 одсто укупних 
трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавез-
но социјално осигурање, али не више од износа минималне 
зараде утврђене у складу са прописима о раду, а остварују 
се према прописима о државној помоћи за запошљавање 
особа са инвалидитетом и другим прописима о државној 
помоћи.

Субвенција за отварање нових радних места
Одобрава се послодавцима, који припадају приватном 

сектору у једнократном износу, ради запошљавања неза-
послених из категорије теже запошљивих који се воде на 
евиденцији Националне службе за запошљавање. Висина 
субвенције је одређена степеном развијености општина у 
којој је седиште послодвца или у којој послодавац има ре-
гистровану организациону јединицу, а у складу са важећом 
Уредбом Владе Републике Србије.

Ослобађање обавезе плаћања доприноса по чл.45
Законом о доприносима за обавезно социјално осигу-

рање („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ОСОБА С ИНВАЛИДИТЕТОМ 

101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14) утврђена је могућност 
да послодавац који на неодређено време запосли особу са 
инвалидитетом ослобађа се обавезе плаћања доприноса за 
обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, 
односно на терет средстава послодавца, за период од 3 годи-
не, од дана заснивања радног односа тог лица.

Ослобођење од плаћања доприноса из овог члана не 
могу остваривати државни органи и организације, јавна 
предузећа, јавне службе и други директни или индиректни 
буџетски корисници. Национална служба за запошљавање 
плаћа допринос за новозапослена лица са инвалидитетом 
за која је послодавац остварио олакшицу по члану 45 б.

Програм стручна пракса у циљу стицања услова 
за полагање стручног испита

Подразумева стручно оспособљавање незапосленог 
за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање 
стручног испита у складу са посебним законом, без засни-
вања радног односа. Траје у складу са посебним законом, а 
најдуже 12 месеци и намењен је незапосленим лицима која 
се први пут стручно оспособљавању за занимања за која су 
стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су 
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за 
полагање стручног испита.

Програм стручна пракса у циљу стицања посеб-
них практичних знања и вештина

Подразумева стицање посебних практичних знања и 
вештина незапослених за рад у струци, без заснивања рад-
ног односа. Траје 6 месеци и намењена је незапосленима са 
средњим, вишим и високим образовањем која нису стицала 
практична знања и вештине у занимању или су иста стица-
ла у период краћем од 6 месеци.

Програм стицање практичних знања
Подразумева оспособљавање незапослених без 

квалификација ради стицања знања и вештина за рад, 
обављањем конкретних послова, заснивањем радног односа 
код послодавца који припада приватном сектору. Програм 
се реализује кроз оспособљавање незапослених без квали-
фикација у трајању од шест месеци и задржавање лица у 
радном односу најмање шест месеци по истеку периода ос-
пособљавања.

Програм обуке за захтев послодавца
Подразумева учешће у финансирању обуке ради сти-

цања знања и вештина потребних за обављање послова 
на конкретном радном месту, уколико на евиденцији На-
ционалне службе за запошљавање нема лица са потреб-
ним знањима и вештинама и заснивање радног односа на 
неодређено време са лицима која су са успехом завршила 
обуку. Подразумева реализацију обуке за особе с инва-
лидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато 
Одобрење за спровођење мера и активности професионалне 
рехабилитације министарства надлежног за послове запо-
шљавања.
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АКТУЕЛНО  У Темерину свечанo уручени 
уговори за Програм стручне праксе

ВАЖАН КОРАК
КА ЗАПОСЛЕЊУ

М. М. Ђорђевић 

Р. Севић

Б.Терзић

Лесковац

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 95
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

У петак 24. јула у Лесковцу свечано су уручене одлу-
ке о додели субвенције за самозапошљавање за 95 неза-
послених лица. Уручујући одлуке, директор НСЗ Зоран 
Мартиновић је изразио уверење да ће до краја године 
држава обезбедити и остатак новца за програм самозапо-
шљавања, за који влада велико интересовање.

„Програмом рада НСЗ за 2015. годину, опредељена су 
средства за 3.000 лица, а већ сада је поднето више од 5.000 
захтева, јер се овај вид подршке показао као изузетно ефи-
касан. Истина, не опстају све новоотворене фирме, али ве-
лики број корисника субвенција, трајно реши питање своје 
егзистенције. Протеклих година бележимо и случајеве да 
нам лица, која су била корисници средстава за самоза-
пошљавање, упуте захтев за подршку за отварање нових 
радних места и то је наш највећи успех“, истакао је дирек-
тор Мартиновић.

Један од корисника субвенција за самозапошњавање, 
Драган Валчић, дипломирани инжењер машинства, пла-
нира да отвори радњу за израду металних производа. 

„Данас у Лесковцу не постоји металска индустрија, 
нити пристојна фирма, или радионица за израду пред-
мета од метала или металне галантерије. Ту видим своју 
шансу“, рекао је Валчић, и поручио младима да иду у су-
срет изазовима.

Дејан Станковић, директор лесковачке филијале 
НСЗ, је истакао да је захтева за доделу средстава по про-
граму самозапошљавања било много више од одобрених 
95, али да ће сви они који сада нису успели, имати могућ-
ност да се пријаве на конкурс који ће ускоро расписати 
град. 

У Новом Саду и Темерину, у првих 
шест месеци забележен пораст 

запошљавања за 20 процената у односу 
на исти период прошле године

Програм стручне праксе, који ће бити реализован у 
оквиру Споразума о сарадњи Националне службе за 
запошљавање (НСЗ) и oпштине Темерин, даје могућ-
ност да се 21 незапослено лице оспособи за самоста-

лан рад у занимању за које се школовало и положи приправ-
нички и стручни испит. Уговоре за Програм стручне праксе 
свечано су уручили директор НСЗ Зоран Мартиновић и 
председник општине Темерин Ђуро Жига. 

„У складу са нашим могућностима, а уз подршку НСЗ, 
ми бринемо о нашим суграђанима који су без посла, поку-
шавамо да смањимо број незапослених и повећамо број за-
послених. У сврху реализације Програма стручне праксе ове 
године смо из општинског буџета определили близу пет ми-
лиона динара“, рекао је председник општине Темерин Ђуро 
Жига. 

„Око 100 локалних самоуправа ће ове године удружити 
средства са НСЗ и у те сврхе издвојити око 400 милиона ди-

нара. Локалне самоуправе најбоље препознају проблеме не-
запослености у својим срединама и категорије незапослених 
које треба укључити у програме. Мере које оне афирмишу 
пре свега су усмерене према младима“, нагласио је директор 
НСЗ Зоран Мартиновић и додао да је број лица на евиденцији 
НСЗ за 3,5 процената мањи у односу на исти период прошле 
године. Сличан тренд постоји и у Новом Саду и Темерину, у 
којем је у првих шест месеци ове године забележен пораст 
запошљавања за 20 процената у односу на исти период про-
шле године.

 „Ангажовањем у Предшколској установи „Вељко Влахо-
вић“, уз изабраног ментора биће нам омогућено даље усавр-
шавање у струци и унапређење практичних знања, како 
би могли самостално да радимо са децом“, рекла је Тијана 
Мишковић, струковни васпитач.

Споразум о реализацији мера активне политике запо-
шљавања за 2015. годину, који су потписали Град Ужице и 
НСЗ, представљен је недавно јавности у просторијама Град-
ске куће у Ужицу. За спровођење тих мера обезбеђена су 
средства у износу од 13,38 милина динара - Град учествује 
са 9,5 милиона динара, а Национална служба за запошља-
вање са 3,88.

Члан Градског већа задужен за социјална питања Бран-
ко Гавриловић истакао је да ће на овај начин бити запосле-
но око 127 особа.

У Хотелу „Гранд“ у Ваљеву завршена је практична обука 
41 будућег хотелског радника – 18 кувара, 15 рецепционера 
и 8 конобара, и то у организацији Пословног удружења хо-
телско угоститељске привреде Србије „Хорес“, а уз подршку 
Програма развоја приватног сектора у југозападној Србији, 
који реализује Регионална развојна агенција „Златибор” из 
Ужица, а финансира швајцарска влада преко Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу.

 Од 294 лица која су успешно завршила практичну обуку, 
до сада посао је добило 205 незапослених лица.

Јасмина Андрић из ваљевске Филијале НСЗ је нагла-
сила да на евиденцији незапослених на територији Филијале 
тренутно има 147 конобара, 23 посластичара и 174 кувара са 
трећим степеном стручне спреме, односно 25 кувара и 25 ко-
нобара са четвртим степеном образовања.

ПРЕДСТАВЉЕН СПОРАЗУМ 
НСЗ И ГРАДА

ВАЉЕВЦИ СЕ СПРЕМАЈУ 
ЗА ХОТЕЛИЈЕРЕ

Ужице

У Хотелу „Гранд“ 
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В.Крстић

С. Крстић

У Србији више од 5.000 заинтересованих за покретање сопственог посла

У Филијали Јагодина НСЗ представљени су програми 
и мере активне политике запошљавања. Том прили-
ком додељени су и уговори корисницима ових мера за 
2015. годину. Уговоре по програму субвенција посло-

давцима за отварање нових радних места за 12 послодавца, 
као и по програмима стручне праксе и стицања практичних 
знања за 10 послодавца, уручили су Зоран Мартиновић, 
директор Националне службе за запошљавање и директор 
Филијале Јагодина Борис Стојанов. На овај начин биће рад-
но ангажовано 43 незапослена лица.

„Поред четири поморавске општине, више од 100 локал-
них самоуправа на територији Републике Србије исказало је 
спремност да ове године удружи средства са Националном 
службом. У те сврхе определили су око 400 милиона дина-
ра из својих, локалних буџета. Национална служба, односно 
буџет Републике Србије, суфинансираће око 300 милиона, 
тако да ћемо имати једн заиста јак фонд за мере које зајед-
нички спроводимо“, нагласио је Мартиновић. 

„Сви програми запошљавања Националне службе су у 
експанзији. Ових дана примили смо све захтеве за самоза-
пошљавање: у Србији је преко 5.000 људи заинтересовано за 
отварање сопственог бизниса, што је заиста похвално. Ако 

већ имамо један посебан подстицај и стратегију за отва-
рање малих предузећа, имамо могућност и да финансирамо 
преко 3.000 пројеката. Такође, завршен је и јавни позив за 
спровођење јавних радова и у њих ће бити укључено преко 
6.000, махом теже запошљива лица. Међутим, оно што јесте 
подстицајно и оно што ће се овде у Јагодини промовисати, 
јесу нова радна места и програми стручне праксе за младе“, 
истако је Мартиновић. 

„За програм доделе субвенција послодавцима за отва-
рање нових радних места уложена су средства у износу од 14 
милиона динара, за програм стручне праксе утрошено је 10 
милиона динара. На располагању је још 9 милиона динара, а 
за програм стицања практичних знања 900.000 динара“, ре-
као је директор НСЗ Филијале Јагодина Борис Стојанов. 

„Поморавски округ бележи значајне економске резулта-
те. Један смо од ретких округа који је имао и запажене резул-
тате у спољнотрговинској размени у износу од 43 милиона 
долара у прошлој години. То је сигурно један показатељ да 
се овде поклања пажња, како привлачењу страних инвести-
тора, тако и отварању нових радних места“, истакао је Горан 
Милосављевић, начелник Поморавског управног округа.  

У организацији Канцеларије за локални економски 
развој општине Алексинац (КЛЕР) протеклог месеца 
потписан је Споразум о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма и мера активне по-

литике запошљавања за 2015. годину између општине Але-
ксинац и Националне службе за запошљавање. Споразум су 
потписали председник општине Алексинац Ненад Станко-
вић и директор нишке Филијале НСЗ Бобан Матић.

За реализацију мера предвиђених Локалним акционим 
планом запошљавања за 2015. годину, обезбеђена су сред-
ства у укупном износу од 6.976.744 динара. Општина Алекси-
нац је обезбедила три милиона динара, док је Национална 
служба за запошљавање за ове намене издвојила 3.976.744 
динара.

„Захваљујући овом споразуму са Националном служ-
бом за запошљавање бићемо у могућности да подржимо око 
40 Алексинчана у покретању приватног посла. То је за једну 
опшину као што је наша у данашње време јако важно“, казао 
је овом приликом председник општине Алексинац, Ненад 
Станковић.

У Пријепољу су недавно уручени уговори послодавци-
ма који су остварили право на субвенцију за отварање но-
вих радних места за незапослена лица и за особе са инва-
лидитетом. На овај начин биће запослено 24 људи и то у 18 
различитих предузећа.

Меморандум о сарадњи немачке организације HELP 
и Министарства за рад, запошљавање, социјална и 
борачка питања потписан је почетком јула у Пи-
роту. Сарадња се односи на унапређење запошља-

вања и самозапошљавања младих, ромског и другог мањин-
ског становништва и особа са инвалидитетом.  

Државни секретар у Министарству за рад Негован 
Станковић казао је да се на овај начин подржава даље ус-
пешно спровођење програма HELP, наводећи веома добар 
пример Пирота који је до сада реализовао седам циклуса 
помоћи. 

АКТУЕЛНО   Реализација програма запошљавања у Јагодини

НСЗ и општина Алексинац на заједничком послу ПРИЈЕПОЉЕ

ПИРОТ 

КРАЋИ ПУТ ДО СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА 

А. С.

М. Ј.

ПОДРШКА ЗА 40 НОВИХ 
ПРЕДУЗЕТНИКА

ПОСАО ЗА 24 НЕЗАПОСЛЕНА

ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ЗА СВЕ
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Да би социјални дијалог у Ср-
бији постао институционализо-
ван није довољно само донети 
закон, потребни су тржишна 

економија, активно цивилно друштво 
и стабилне политичке институције. 
Међутим, више од деценије његову ре-
ализацију отежавају тешка економска 
ситуација и велики број незапослених. 
У марту 2014. године започето је спро-
вођење твининг пројекта „Унапређење 
социјалног дијалога“, на којем зајед-
но раде тим словачких експерата и 
надлежно министарство и социјални 
партнери из Србије. 

Докле се стигло и како, после 
више од годину дана рада на пројекту, 
оцењује ситуацију у Србији, за „Послове“ 
говори господин Бранислав Ондруш, 
вођа пројекта и државни секретар Ми-
нистарства рада, социјалних питања и 
породице Републике Словачке. 

Циљ пројекта је да у што већој 
мери помогне Србији у области радног 
законодавства и социјалног дијалога 
и припреми за улазак у ЕУ. Верујемо 
да Србија треба да буде део европске 
заједнице, а социјални дијалог спада 
у значајније вредности ЕУ. Економска 
криза је утицала на цели свет, па и на 
Европу, а показало се да су државе које 
су имале развијен социјални дијалог 
боље поднеле кризу. Наиме, многе од-
луке које су државе морале да донесу 
имале су тешке последице на живот 
грађана и, баш због тога, у демократ-
ским друштвима није било могуће до-
нети их без сагласности свих социјал-
них партнера. То се може лепо видети 
на примеру Грчке. Још као посланик у 
словачком парламенту, када смо гла-
сали о позајмицама Грчкој, упозоравао 
сам да без подршке широке јавности 
Грци неће моћи да реше своју дужнич-
ку кризу, и то се испоставило као тачно. 
Србија је снажно кренула са реформа-
ма и, ако оне буду резултат договора и 
компромиса свих социјалних актера, 
верујем да ће бити успешне.

На које конкретно реформе ми-
слите?

Једна од тих области је радно пра-
во. Урадили смо анализу Закона о раду 
и упоредили његову усаглашеност са 
директивама ЕУ. Наши експерти су 
објаснили како се оне преносе у нацио-
нално законодавство, и то не само на 
примеру Словачке, већ и других држа-
ва ЕУ. Закључном анализом утврдили 
смо које је промене неопходно увести 
у Закон о раду. Неке од измена нису се 

свиделе послодавцима, неке синдика-
тима, али је важно што смо у току из-
раде разговарали са свима и дошли до 
одређеног компромиса. Указали смо на 
значај директива ЕУ, на њихове прак-
тичне последице и зашто је компромис 
важан за земље које желе да уђу у ЕУ.

Колико је захтев Европске ко-
мисије (ЕК) за повећање старос-
не границе за одлазак у пензију у 
земљама у којима постоји висока 
стопа незапослености, попут Грч-
ке, оправдан?

Повећање старосне границе има 
логичко објашњење у чињеници да се 
животни век продужио. У Словачкој 
није одређен фиксни број година за 
одлазак у пензију, већ смо установи-
ли да ће се старосна граница мењати 
онако како се мења просечна животна 
доб становника. Мишљења сам да није 

могуће на нивоу целе ЕУ установити 
јединствену старосну границу. Само 
повећање старосне границе не решава 
проблем исплате пензија. С овог ста-
новишта, предлоге Европске комисије 
треба узимати са резервом. ЕК понекад 
ради само са табелама и статистикама, 
а живот је много компликованији. Када 
је у питању Србија, не мислим да би 
пензиони систем требало да пролази 
кроз даље измене. Кључно питање је 
обезбедити довољна средства за испла-
ту пензија, а то се сигурно неће постићи 
само повећањем старосне границе. Не-
запосленост је много важније питање. 
У Словачкој смо израчунали да, ако би 
стопа незапослености била смањена за 
50 одсто, пензиони фонд би био у суфи-
циту. Смањење стопе незапослености 
је много боље решење за проблем ис-
плате пензија него повећање старосне 
границе. 

Како социјални дијалог функ-
ционише у Словачкој и да ли мо-
жете да повучете неке паралеле са 
Србијом?

Не постоје велике разлике у функ-
ционисању социјалног дијалога у Ср-
бији у односу на Словачку и друге 
земље ЕУ. У најмањој мери разлике 
се односе на структуре у којима се со-
цијални дијалог одвија, јер су већ ус-
тановљене конвенцијама Међународне 
организације рада (МОР). У Словачкој, 
као и у Србији, постоји Национални со-
цијално-економски савет (СЕС), у којем 
заједно раде представници владе, син-
диката и послодаваца. За разлику од 
Србије, у Словачкој постоји јасно ус-
тановљен начин рада Савета, на осно-
ву посебног закона. Министар за рад 
је увек и председник Савета, а влада 
има највећу одговорност, па ако СЕС не 
функционише, то је искључиво кривица 
владе. У Словачкој се тачно зна када се 
Савет састаје - осим у јулу, сваког ме-
сеца. Разлика је и у томе што влада у 
Словачкој не може да разматра закон 
о коме се Савет није изјаснио. Ово пра-
вило важи у случајевима када неко од 
социјалних партнера затражи да се за-
кон разматра у оквиру Савета. Влада не 
може да одбије овакав захтев СЕС-а, а 
седницама обавезно присуствује ресор-
ни министар из чије области се доноси 
закон. Дакле, највећа разлика је у сна-
зи коју СЕС има. У Србији влада може 
предложити законе и без сагласности 
СЕС-а. Међутим, за разлику од моје 
земље, код вас постоје јасније утврђени 
локални социјално-економски савети. 

АКТУЕЛНО  Бранислав Ондруш, државни секретар Министарства рада, социјалних питања и 
породице Републике Словачке

ДИЈАЛОГОМ ДО РЕШЕЊА
Србија треба да буде део европске заједнице, а социјални дијалог спада у 

значајније вредности ЕУ. У Словачкој је социјални дијалог део традиције, није 
тако законски формализован као у Србији

 Дугогодишње искуство
   Магистар Бранислав Ондруш, др-
жавни секретар у Министарству за 
рад, социјална питања и породицу 
Републике Словачке, више од 15 го-
дина ради у области социјалне инклу-
зије, тржишта рада и управљања со-
цијалним политикама. Реализовао је 
стратешке кампање подизања јавне 
свести о унапређењу индустријских 
односа, флексибилности запошља-
вања и радног учинка. Има преко 10 
година искуства у управљању пројек-
тима које финансира ЕУ иницијатива.
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Један од циљева на пројекту је и уна-
пређење рада постојећих локалних са-
вета, као и оснивање нових. У Словачкој 
је социјални дијалог више део тради-
ције, тј. није тако законски формализо-
ван као у Србији.  

Како пројекат конкретно пома-
же локалним СЕС у Србији?

Прво је урађена анализа функцио-
нисања локалних социјално-економ-
ских савета. Наши експерти су обишли 
целу Србију, састајали се са члановима 
савета и током дискусије су иденти-
фиковали проблеме у функционисању 
савета. На основу анализе предложена 
су конкретна решења, а паралелно се 
ради и на едукацији социјалних парт-
нера на локалу. Важно је знати да, иако 
постоји Закон о социјално-економским 
саветима, ако се не примењује, не значи 
ништа. 

Такође, давали смо и предлоге ва-
шем ресорном министарству и влади 
који се односе на измене Закона о ре-
презентативности удружења синдика-
та и послодаваца, како би се успоставио 
једноставнији и ефикаснији систем.

Обим компетенција савета је још 
једно важно питање. У овом тренутку 
се бавимо одлукама о којима би савет 
требало да расправља. Социјални парт-
нери ће бити мотивисанији када схвате 
да су одлуке које су заједнички донели 
битне за регион и њихову локалну сре-
дину. Дакле, резултат нашег рада биће 
и предлози који ће се тицати закондав-
ства. 

Који су актуелни проблеми са 
којима се суочава ваше министар-
ство?

Незапосленост је апсолутни прио-
ритет. Тренутна стопа незапослености 
је 11 одсто, иако у последње три године 
константно опада. Усвојили смо важне 
мере које се тичу службе за запошља-
вање, а кључне мере су донете и у об-
ласти локалних СЕС, тј. начина на који 
они врше расподелу средстава. Без об-
зира што је Словачка мала земља, ре-
гионалне разлике су прилично велике, 
због чега је битно да се одлуке не доно-
се централизовано, већ на локалу. Мере 
које је наша влада донела допринеле су 
да не тако велики раст привреде ипак 
доносе повећање броја радних места. 

Словачка даје велике олакши-
це послодавцима који отварају нова 
радна места кроз субвенције за ново 
запошљавање или преквалификацију 
за потребе послодавца, јер они траже 
спремног радника. Навешћу вам кон-
кретан пример. У оквиру пројекта за 
запошљавање младих додељивали смо 
субвенцију која је подразумевала ис-
плату зараде током 12 месеци, с тим да 
је у наредних шест месеци радник мо-
рао остати у радном односу. Субвенције 
су додељиване послодавцима на осно-
ву чијих бизнис планова смо утврдили 
да ће њихова потреба за тим младим 
људима бити много дужа од предвиђе-
них годину и по дана. Резултат је да је 

око 80 одсто младих остало у радном 
односу дуже од времена предвиђеног 
субвенцијом, а већина оних који нису 
остали на том радном месту су у наред-
на 3 месеца нашли неки други посао. 

За самозапошљавање се додељују 
субвенције у две рате - најпре 40 одсто 
за покретање сопственог посла, а након 
годину дана, уколико наставе да се баве 
својом делатношћу, корисници добијају 
и осталих 60 одсто средстава, с тим да у 
наредне две године немају право ни на 
једну субвенцију од државе. 

Највећа пажња се обраћа на об-
разовање и стручну припрему. Главни 
проблем, не само у Словачкој, је неус-
клађеност образовног система са по-
требама тржишта рада, због чега смо 
се посебно усмерили на преквалифи-
кације за потребе познатог послодавца. 

Висока стопа незапослености 
младих заједнички је проблем го-
тово свих земаља у Европи. Шта по 
том питању ради Влада Словачке?

Преквалификација је усмерена 
пре свега на младе. Нажалост, и ми 
школујемо људе за занимања за која не 
постоји потреба на тржишту рада, тако 
да они после завршене школе долазе на 
евиденцију незапослених. Када младе 
укључимо у преквалификацију, посло-
давац мора у наредних девет месеци 
одредити ментора том младом човеку. 
Ова мера је уведена као резултат дого-
вора свих социјалних партнера. Држава 
делимично покрива зараду док радник 
не стекне практично искуство, а посло-
давац се обавезује да ће за девет месе-
ци они стећи сва неопходна знања по-
требна за тај посао. Испоставило се да 
такав систем функционише, па је сада 
део законског решења. 

Европа има још један зајед-
нички проблем: огроман прилив 
имиграната. Како то утиче на си-
гурност економије и тржишта рада 
ЕУ?

Европском тржишту рада недос-
таје квалификована радна снага, а са 
друге стране демографска слика зе-
маља ЕУ све је лошија. ЕУ ће ускоро 
морати све више да увози радну снагу, 
пре свега кроз јасно дефинисану стра-
тегију миграционе политике. На европ-
ском тржишту рада сваке године могу 
да се запосле десетине хиљада радни-
ка ван ЕУ. Нажалост, миграција која је 
тренутно присутна у Европи има нега-
тивне последице, јер у огромном броју 
долазе људи о којима не знамо ништа 
и који су потпуно неприпремљени за 
интеграцију. Ово је веома компликован 

проблем, изражен пре свега у Западној 
Европи, где је и мања стопа незапосле-
ности, па је већа и потреба за радници-
ма. 

Имате ли неки савет за своје срп-
ске колеге?

Наша мисија је да саветујемо. 
Са вашим ресорним министарством 
започели смо преговоре о посебном 
пројекту који се тиче сиве економије. 
Ако треба да дам препоруку, то је онда 
да се више ради на мотивисању људи 
да раде у легалним токовима. Не по-
стоје магична и једноставна решења. 
Словачка се успешно бори против ове 
појаве, јер смо направили добру комби-
нацију различитих мера. Дакле, нисмо 
само повећали инспекцијски надзор. 
Кроз медијску кампању смо настојали 
да објаснимо људима шта све могу да 
очекују уколико буду радили „на црно“ 
и не буду плаћали пензијско, као и шта 
се дешава када људи раде без заштите 
и повреде се. У току је и анализа ути-
цаја минималне зараде на запосленост. 
У јулу и августу се договара минимална 
зарада у Словачкој и мора да буде доне-
та консензусом свих социјалних парт-
нера. Повећање минималне зараде, 
како се показало, директно је утицало и 
на повећање запослености. Наравно да 
се мора узимати у обзир актуелна еко-
номска ситуација, али ако минимална 
зарада не покрива основне животне по-
требе, онда људи неће радити легално.

Савет је и усмерити посебну пажњу 
на запошљавање младих. Образовни 
систем мора да служи тржишту рада, 
јер систем образовања кошта и државу 
и младе и њихове породице. Ово није 
само питање потрошених пара, већ и 
питање укључивања у друштво читаве 
генерације младих. Словачка је има-
ла сличан проблем који је превазиђен 
пре свега на иницијативу послодава-
ца. Приватне школе и код нас расту, јер 
имају добар маркетинг, али када је у 
питању државно школство, држава даје 
паре, а ништа не регулише. Корак по 
корак укидали смо школе које су само 
производиле нове незапослене. Гене-
рације неперспективних младих људи 
представљају велику опасност за свако 
друштво.

Шта је у Србији на Вас оставило 
највећи утисак?

Овде се осећам као у Словачкој. 
Словачка посматра Србију као блиску и 
пријатељску државу. Можда није поли-
тички најкоректније рећи, али познајем 
људе који су живели у Западној Европи 
или Америци, отишли тамо са великим 
надама, а вратили се као критичари. 
Сви ангажовани на овом пројекту у 
Србији су наишли на добре партнере, 
људе отворених умова који су спрем-
ни о свему да разговарају. Позитиван 
став Словачке према Србији лежи и у 
чињеници да генерације Словака већ 
300 година живе у Србији и они су мост 
између наше две државе.

Весна Пауновић

У Словачкој није одређен фиксни 
број година за одлазак у пензију. 
Старосна граница ће се мења-

ти онако како се мења просечна 
животна доб становника
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Министар финансија 
Аустрије Ханс-Јерг 
Шелинг сматра да 
су надокнаде за не-

запослене у тој земљи превис-
оке. Он је, у интервјуу бечком 
дневнику „Стандард“, казао 
да је против тога да држава 
треба да осигура „темељан 
приход“ сваком грађанину, 
додајући да су надокнаде за 
незапослене превисоке и да 
зато многи који би могли не 
желе да раде. 

Све то, према његовим 
речима, финансира држава 
па су због тога високи и по-
рези. 

„Тешко је наћи радну 
снагу, јер незапослени до-
бијају надокнадну која је 
скоро колико и плата“, иста-
као је Шелинг, који је пох-
валио немачки модел надо-
кнаде за незапослене „Харц 
4“ (Hartz IV), за који каже да 
је много бољи од аустријског. 

Удружење индустрија-
лаца Аустрије је пре пар 

недеља изнело исти став и 
затражило да се уведе модел 
по узору на немачки „Харц 
4“, као и „мини радна места“, 
како би се незапослени ра-
није укључили на тржиште 
рада. 

Шелинг је против мо-
дела безусловног основног 
прихода и изјашњава се за 
принцип прихода по допри-
носу. 

„Допринос мора бити 
награђен“, подвукао је он 
истакавши да приходи нису 
нешто што некоме припада 
без доприноса. „Ми смо се 
развили у друштво зависти, 
а завист се мора заслужи-
ти, док се сажаљење добија 
бесплатно“, поручује ми-
нистар. Захтев за смањење 
надокнаде за незапослене 
наилази на противљење 
синдиката, који сматрају да 
се ради о „снажном нападу 
на права радника, као и со-
цијални систем Аустрије“. 

ГОРЕ - ДОЛЕ   Министар финансија Аустрије 
против тога да држава треба да осигура 

„темељан приход“ за незапослене 

МАЊЕ ПАРА ЗА 
НЕЗАПОСЛЕНЕ

Тешко је наћи радну снагу, јер незапослени 
добијају надокнадну која је скоро колико и 

плата 

Послодавци у радном односу прошле године 
задржали 17 особа након истека затворске 

казне

Затвореници у Хрватској раде у затворским радиони-
цама, али их ангажује и јавни и приватни сектор, па 
је по том основу затворски систем у прошлој години 
приходовао 35,6 милиона куна (4,7 милиона евра). За-

нимљиво је да су послодавци у радном односу прошле годи-
не задржали 17 особа након истека затворске казне, највише 
на подручју Загреба. 

Ипак, и поред већег занимања послодаваца за раднике 
из затвора, главнина прихода затворима долази из сопстве-
них радионица. Лане су, на пример, затвореници произвели 
воћа, поврћа, јаја, меса и млека у вредности од 6,7 милона 
куна (883 хиљаде евра). На тај начин затвори обезбеђују ве-
лике уштеде у набавци хране. 

Рад изван затвора прошле године донео је приход од 
само 240 хиљада куна. Затвореницима је за плате од укуп-
ног прихода исплаћено 1,18 милиона евра, а просечна месеч-
на накнада износила је 70,5 евра за рад у редовном радном 
времену, објавио је хрватски „Пословни дневник“. 

„Радна активност затвореника изван затвора је у Хрват-
ској у порасту“, рекао је министар правде Орсат Миљанић, 
истакавши да је прошле године радно било ангажовано њих 
укупно 1.384 са пуним фондом радних сати. Две трећине 
њих обављало је режијске послове у затворима, од прања 
веша или возила, до кречења и рада у кухињи, пише „Послов-
ни дневник“. У затворским радионицама, у којима се баве 
пољопривредом, обрадом метала и дрвета, екслоаптацијом 
камена и сличним пословима, радио је 361 затвореник. 

Најмање их је било ангажовано изван затвора, укупно 
105 затвореника, али је то, како се наводи, осетно већи број у 
поређењу са пређашњим годинама. Године 2013. послодавци 
су изван затвора запошљавали 93 затвореника, а годину ра-
није њих 68. Они који посежу за радницима из затвора углав-
ном су јавна предузећа, али све чешће и приватни послода-
вци који траже радну снагу за сезонске послове. 

Расте број затвореника који раде у 
хрватском јавном и приватном сектору

ЗАТВОРЕНИЦИ ПРИХОДОВАЛИ 
4,7 МИЛИОНА ЕВРА

У Црној Гори више гостију али је финансијски ефекат тек незнатно бољи

ТРИ ИЛИ ЧЕТИРИ ГОСТА ТРОШЕ КАО НЕКАДА ЈЕДАН
Према подацима Националне туристичке организације у Црној Гори овог лета одмара 19 одсто више гостију у од-

носу на прошлу годину, али је финансијски ефекат тек незнатно бољи. Према најновијим подацима, јуче је у Црној Гори 
одмарало 142.514 туриста, а процене с почетка сезоне премашиле су очекивања. Председник Црногорског туристичког 
удружења Жарко Радуловић каже да се у августу очекује још висе гостију због новонасталне ситуације у Грчкој.

„Подизањем ПДВ-а са 13 на 23 одсто Грчка постаје скупа дестинација и то ће регион да осети и да се у значајно већем 
броју окрене према Црној Гори и Хрватској”, рекао је Радуловић за подгоричку „Побједу”. Он је проценио да ће финансијски 
ефекти бити незнатно бољи него прошле године, јер је структура гостију таква да три или четири госта троше као један 
пре пар година.
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У Великој Британији сваког дана по четири паба ставе 
кључ у браву. Паб, који је уз краљицу и “рибу и кром-
пириће”, британска национална институција, година-
ма пролази кроз озбиљне тешкоће због ниских цена 

пива у супермаркетима, забране пушења 
на јавним местима и здравијих навика 
потрошача. Љубитељи и власници пабова 
ипак се уздају да ће нови закон оживети 
ту националну институцију. Законом је 
промењен вишевековни систем који је за-
купце пабова везивао за велике пиваре. 
Такође, наде се полажу и у мале пиваре 
које доживљају процват и које би својим 
производима могле да учине понуду у па-
бовима разноврснијом.

„Никада пабови нису били оволико 
угрожени”, наводе у удружењу за зашти-
ту пабова „Кампања за прави ејл” која је 
израчунала да се 29 пабова затвара сваке 
недеље. Ејл је поред лагера основна врста 
пива. 

Иако су петком и суботом увече ули-
це великих градова Енглеске, Шкотске и 
Велса пуне људи који су спремни да пију, 
званични подаци показују да је потрошња 
алкохола од 2004. пала за 18%, као и да 
је мање повременог тешког опијања међу 
младима, што се смањило за 30%.

Пабови чији је назив у оригиналу „pubs” што је скраћени-
ца за „public houses“, покушавају да се боре против проблема 
тако што се прилагођавају новим навикама. Претварају се у 
„гастро пабове”, односно почињу да нуде и друга јела осим 
традиционалне, сувише масне кобасице. Такође, настоје да 
искористе популарност занатски прављеног пива, јер потро-
шачи сада више држе до квалитета, а не количине. Међутим, 
у томе су до сада наилазили на препреку.

Око половина пабова је била „везана” за такозване ком-
паније за пабове, од којих се ти локали изнајмљују уз одређе-
не услове. У Британији има око 50.000 пабова, а највеће ком-
паније за њихово рентирање су Ентерпрајз инс (Enterprise 
Inns) и Панч тавернс (Punch Taverns). Ипак, наду је пробудио 
нови закон који је ступио на снагу у марту и којим се ставља 
тачка на систем стар 400 године који је предвиђао да закуп-
ци по нижој цени изнајмљују пабове од великих компанија, 
али да заузврат купују од њих пиво по вишим ценама.

„То је омогућило да трошкови отварања паба буду 
10 пута мањи од уобичајених, односно око 20.000 уместо 
250.000 фунти, колико би то иначе коштало“, рекла је за АФП 
Бриџид Симонс (Brigid Simmonds), председница Британског 
удружење пива и пабова (British Beer and Pub Association). 
Међутим, на крају би закупац паба био на губитку због висо-
ких цена пива, као и сами потрошачи. То је довело и до тога 
да због система невидљивог ланца понуда буде свуда иста и 
једнолична, односно да већина пабова нуди иста пива и хра-
ну.

Закупац паба “Игл ејл хаус” на југу Лондона Сајмон 
Кларк (Simon Clarke) оцењује да ће нови закон, кога је парла-
мент усвојио, иако се томе противио премијер Дејвид Каме-
рон (David Cameron), омогућити разноврснију и бољу понуду.

„Многи људи су изгубили пабове али су наставили да се 
боре за ову промену”, рекао је он за АФП. Борба је трајала се-
дам година. Пабови одскора могу да бирају од кога ће купити 

пиво и у томе имају и велики избор с обзиром на процват 
малих пивара у Британији.

Млади предузетници сада преуређују стару железничку 
халу у популарном кварту Бермондзију на југоистоку Лондо-

на, претварајући их у мале уређене пивнице, пуне блиставих 
казана и ситема за точење. Тако је недавно „Бермондзијска 
пивска миља” добила новог члана - Јубру (UBew), пивницу у 
којој разни пивари могу да користе опрему да би произвели 
своје пиво.

Један од оснивача Јубруа Вил Хорсфал (Will Horsfall) 
каже да рачуна на потражњу за квалитетним домаћим пи-
вима у чијој поризводњи се што је више могуће користе ло-
калне сировине.

„Лондон је пре 20 година био на злом гласу када је реч 
о храни, а сада смо један од градова у којима се најбоље једе 
у Европи. Мислим да се и са пивом исто дешава”, рекао је он.

„Људи све више пију из задовољства, алкохол је састав-
ни део забаве али није сам по себи сврха. Присуствујемо из-
градњи културе пива по угледу на вино: од скора се и о пиву 
говори о различитим сортама и географским разликама”, 
рекао је он.

Новинар и познавалац пива и пабова Роџер Проц (Roger 
Protz) сматра да је процват малих пивара у суштини реак-
ција на доминацију мултинационалних произвођача пива. 

“Већ дуго пијемо само индустријски произведена пива 
које су светске компаније правиле искључиво због профита. 
Данас људи трагају за нечим другом а то је укус”, додао је он.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ  У Великој Британији сваког дана по четири паба ставе кључ у браву

БОРБА ЗА ОПСТАНАК
Пабови одскора могу да бирају од кога ће купити пиво и у томе имају и велики 

избор, с обзиром на процват малих пивара у Британији

Наду је пробудио нови закон којим се 
ставља тачка на систем стар 400 годи-
не, а који је предвиђао да закупци по нижој 
цени изнајмљују пабове од великих компа-
нија, али да заузврат купују од њих пиво по 

вишим ценама ...

Извор: АФП
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


