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УВОДНИК
ВЕЛИКИ ИЗАЗОВИ

Добро је познато да данашњи послодавци поред формалног образо-
вања захтевају одређене вештине и практична знања како би некога запо-
слили. Пракса је током школовања неопходна и у том смислу усклађивање 
образовног система са тржиштем рада. За младе људе у Србији је велики 
изазов да одмах по завршетку школе нађу посао, а још је теже младима са 
инвалидитетом, који се сусрећу са бројним препрекама и предрасудама. 

Како би били што конкурентнији на тржишту рада, Форум младих са 
инвалидитетом покренуо је пројекат за стицање стручне радне праксе, а 
на завршној конференцији су изнети резултати рада и позитивна искуства, 
али и истакнути проблеми са којима се суочавају млади са инвалидитетом. 
Закључено је да се кроз праксу сигурно повећава њихова запошљивост, а 
послодавци су показали велику отвореност, флексибилност и мотивацију 
да обезбеде младим практикантима добре услове рада. Млади људи са ин-
валидитетом, који су били на пракси, кажу да им је то драгоцено искуство, 
јер су стекли нове вештине, радне навике, упознали нове људе и обогатили 
своје радне биографије. 

У овом броју настављамо причу о једном од најпопуларнијих програ-
ма НСЗ – јавним радовима, који су посебно значајни за теже запошљиве ка-
тегорије. Колико им је важна прилика да бар неколико месеци раде и нешто 
зараде, уверили смо се и сами у посети општини Земун, где смо забеле-
жили како функционишу јавни радови „Земунски еколози“ и „Инфо пулт 
и ажурирање базе података привредника“. На првом је ангажовано шест 
особа, а на другом Немања Лукач, који ажурира базу привредника и Тијана 
Обрадовић, која већ трећу годину помаже старијим суграђанима и особама 
са инвалидитетом да лакше и брже заврше све послове у општини. У овом 
броју „Послова“ чућете њихову причу.

Говоримо ове недеље и о програмима подршке Привредне коморе 
Србије за младе предузетнике. Били смо на инфо дану „Еразмус за младе 
предузетнике“, који је ПКС организовала како би позвала младе да се укљу-
че у пројекат и искористе прилику да стекну вештине и знања за вођење 
предузећа у земљама ЕУ. Током вишесатног саветовања заинтересовани су 
могли да добију све одговоре на питања шта је потребно да би се укључи-
ли у тај програм, како Привредна комора може да им помогне, али и шта 
их очекује током вишемесечног боравка у некој европској компанији, где 
ће учити посао у пракси. Основни циљ је смањење незапослености међу 
младима, који се кроз програм мотивишу да преузму ствари у своје руке и 
оснују сопствену фирму, а на самом почетку пружа им се прилика да уче у 
пракси од искусних и успешних предузетника у ЕУ и уз јаку подршку своју 
идеју реализују. 

Када говоримо о предузетништву, једна од тема у овом броју је 
и подршка женама које су у приватном бизнису. О томе је било речи на 
конференцији „Бизнис на штиклама“ у Новом Саду, која је окупила више 
од 400 жена предузетница из 11 земаља. Током конференције успешне 
предузетнице имале су прилику да се представе и поделе своја искуства, 
а кроз бројна стручна предавања и панеле на теме развоја жена у преду-
зетништву, започињања сопственог бизниса и опстанка у њему, могли су 
се чути различити начини на које се може развити и унапредити женско 
предузетништво у Србији. 

Редакција
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ДИРЕКТАН КОНТАКТ - НАЈБОЉИ ПУТ ДО ГРАЂАНА
Представљени актуелни јавни позиви НСЗ

Национална служба за запошљавање - Служба Земун представила је житељима 
Земун Поља актуелне јавне позиве за спровођење и реализацију мера и програма 
активне политике запошљавања, а заинтересованим грађанима послодавци су 

понудили и сезонске послове

Запослени из Службе Земун НСЗ изашли 
су из канцеларија како би у директном 
разговору са што већим бројем суг-
рађана представили своје активности 

и позвали незапослене да се укључе у ак-
туелне програме. Посебан акценат био је на 
понуди сезонских послова, а заинтересовани 
су могли да сазнају све што их интересује и 
чују која су тренутно слободна радна места 
на територији општине Земун. 

„Овакав вид комуникације, где ми на те-
рену отворено разговарамо са корисницима, 
показао се као веома добар, па су и овог пута 
грађани одмах прилазили и доста њих се 
пријавило за сезонске послове које су посло-
давци понудили. Поред тога, представили 
смо и актуелне јавне позиве и одговорали 
на сва питања у вези са радом НСЗ“, каже 
Драгана Повреновић, руководилац Службе 
Земун и додаје да сви који су пропустили 
јавну промоцију у Земун Пољу могу да дођу 
директно у Службу, распитају се и пријаве.

„Када је реч о сезонским пословима, 
грађани су често неповерљиви, а ми смо ту 
да их анимирамо да се пријаве, јер НСЗ са-
рађује са провереним послодавцима који ре-
довно исплаћују дневнице и обезбеђују све 
услове по закону за раднике које ангажују“, 
објашњава Драгана. 

У Земун Пољу два послодавца понуди-
ла су сезонске послове - Институт за куку-
руз „Земун Поље“ је позвао заинтересоване 
да раде на селекцији и ручном опрашивању 
биљака, а компанија „Min Commerce“ тра-
жила је раднике за послове разврставања и 
чишћења сезонског воћа и поврћа. 

„Min Commerce“ је породична фирма, 
која је већ 26 година у производњи, преради 
и конзервисању воћа и поврћа. У сарадњи са 
Националном службом за запошљавање по-
нудили су сезонски посао за око 50 радника, 
а како нам је рекао Синиша Арсић из те ком-
паније, радници који се буду добро показали 
свакако ће остати код њих да раде. 

„Радницима нудимо редовну испла-
ту дневница, топли оброк, опрему и добре 
услове рада. У питању је рад за машинама, 

прање и селектовање воћа и поврћа. Вишњу 
прерађујемо, пастеризујемо и пакујемо у 
лименке, које се извозе, а правимо и наде-
ве од вишње који се користе у пекарству и 
посластичарству. И од осталог воћа и поврћа 
правимо производе за познатог купца, али 
и мед. Искористимо углавном цео плод, па 
тако током производње не бацамо ни кошти-
це вишања, већ их прерађујемо и продајемо 
компанијама које производе јастуке и изво-
зе их у Немачку и Аустрију“, објашњава нам 
процес рада Синиша Арсић. 

Ова компанија је иначе укључена у још 
неколико програма НСЗ, па је тако петоро 
незапослених са евиденције који су заврши-
ли пољопривредни или технолошки факул-
тет ангажовано у оквиру програма стручне 
праксе, а ускоро треба да се потпишу угово-
ри са шесторо незапослених који су прошли 
селекцију за обуку на захтев познатог посло-
давца. 

„На тај начин желимо да помогнемо да 
се запосле они који раде послове који можда 
тренутно нису толико тражени на тржишту 
рада“, каже нам Синиша. 

Подршку презентацији у Земун Пољу 
дала је и Општина Земун, која има дугого-

дишњу добру сарадњу са земунском служ-
бом НСЗ. 

„Овакве акције су веома важне, јер у ди-
ректном сусрету са грађанима можемо да 
сазнамо каква је услуга њима потребна, које 
би послове волели да раде, а који се тренутно 
нуде. Са Националном службом трудимо се 
да се кроз сајмове запошљавања и овакве ак-
ције приближимо што већем броју грађана“, 
каже Драган Матијевић, члан Већа општине 
Земун и председник Савета за запошљавање 
општине. 

Управо захваљујући тој доброј сарадњи 
и комуникацији, договорено је да се слична 
манифестација организује ускоро на Земун-
ском кеју, а план је да се бар једном месечно 
организују овакви разговори са грађанима 
Земуна на отвореном, како би добили све 
информације и одговоре на питања у вези са 
запошљавањем. Јелена Бајевић

     
ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ СЕЗОНСКИХ РАДНИКА

 
   Влада Србије усвојила је средином јуна Предлог закона о поједностављеном радном 
ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, који треба да обез-
беди бољи положај сезонских радника и поједностави начин њиховог пријављивања у 
пољопривреди путем електронске платформе.
   Дефинисани су послови на којима се ангажује радник у сектору пољопривреде, шумар-
ства и рибарства, а који су сезонског карактера, саопштила је Влада. Предвиђено је да 
послодавац може да ангажује сезонског радника највише 180 дана у току календарске 
године, а да за то време радник остварује право на пензијско и инвалидско осигурање, 
као и здравствено осигурање само за случај повреде на раду и професионалне болести.
   Новчана накнада за рад сезонском раднику обрачунаваће се и исплаћивати, како је 
предложено, по радном часу, најмање у износу минималне цене рада.
   Предложено је да се за време обављања сезонских послова радник не брише из евиден-
ције незапослених, нити му се обуставља исплата новчане накнада Националне службе за 
запошљавање коју је остварио за време привремене незапослености.

Извор: www.ekapija.com
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За скоро сваког младог човека у да-
нашње време је изазов да по завршетку шко-
ловања нађе посао, а још је теже младима са 
инвалидитетом који се сусрећу са бројним 
препрекама и предрасудама. Како би били 
што конкурентнији на тржишту рада, Форум 
младих са инвалидитетом покренуо је проје-
кат за стицање стручне радне праксе, а на 
завршној конференцији су изнети резултати 
рада и позитивна искуства, али и истакнути 
проблеми са којима се суочавају млади са 
инвалидитетом. 

Шта пракса значи за младе, а шта за 
компаније, као и предлози и сугестије за 
даљи рад у тој области, само су неке теме о 
којима се говорило на конференцији „Радна 
пракса за младе са инвалидитетом“. Кроз 
праксу се повећава њихова запошљивост, а 
посао им даје шансу да се осамостале и буду 
економски независни. 

Иновативан пројекат
Реч „равноправност“ се често користи 

када говоримо о особама са инвалидитетом, 
иако пракса говори да у многим областима 
немају равноправне услове живота и рада, од 
кретања, образовања, здравства до области 
рада. Управо запошљавање, као једно од ос-
новних људских права за свакога, а посебно 
за особу са инвалидитетом, значи квалитет-
нији живот, самосталност и осећај сигурнос-
ти и укључености у заједницу. 

Свесни да је то један од највећих пробле-
ма који мучи младе са инвалидитетом, Фо-
рум младих са инвалидитетом организовао 
је у сарадњи са послодавцима тромесечну 
праксу у оквиру које су добили прилику да, 
уз помоћ ментора, стекну неопходно радно 
искуство које ће им помоћи да лакше дођу до 
запослења. Истовремено, како би се постигли 
позитивни ефекти праксе, ради се много на 
промоцији инклузије и стандарда присту-
пачности и скреће пажња на важност прила-
гођавања послова и радних места у складу са 
могућностима појединца. 

Пројекат радне праксе тако је допри-
нео приближавању послодаваца и ОСИ, ус-
постављању дијалога и односа поверења и 
покретању питања стварања услова који ће 
одговарати како младима са инвалидитетом, 
тако и послодавцима којима су потребни 
квалитетни радници.

„У питању је иновативан пројекат који 
примењује нов приступ радној пракси за 

младе са инвалидитетом. Направили смо до-
бар контакт са послодавцима и развили сет 
инклузивних процедура које су компаније 
примениле, како бисмо омогућили да прак-
тиканти без икаквих препрека приступе рад-
ном окружењу и могу квалитетно да раде“, 
каже Слађана Левић, из Форума младих са 
инвалидитетом. 

У пројекат је укључено 10 послодаваца 

и 15 младих са инвалидитетом. Слађана ис-
тиче да су задовољни резултатима, пре свега 
отвореношћу послодаваца који су показали 
изузетну мотивацију, флексибилност и вољу 
за учешће. Пракса је углавном била везана за 
послове који су захтевали високообразоване 
младе људе, а било је ускостручних позиција 
у области економије и права, али и у продаји 
и администрацији, где је била већа флекси-
билност када је реч о стручним профилима. 

„Послодавци нам кажу да су млади били 
веома мотивисани, а евалуације показују да 
су чак превазишли очекивања већине мен-
тора. И по завршетку овог пројекта ми на-
стављамо да радимо и пружамо сваки вид 
подршке младима са инвалидитетом“, наг-
лашава Слађана. 

Млади људи који су били на пракси 
рекли су нам да им је то драгоцено искуство, 
јер су стекли нове вештине, радне навике, 
упознали нове људе и обогатили своје радне 
биографије. 

Програм стручне праксе НСЗ
Лазар Булатовић, дипломирани социо-

лог, радио је као практикант на пословима 
развоја e-learning платформе кроз транскри-
пцију видео-материјала, као и преводе де-
кларација са енглеског и немачког језика. 
Истиче да се компанија у којој је био на прак-
си максимално потрудила да му обезбеди 
све услове када је у питању прилагођавање 
радног места, путовање до и са посла, обез-
беђивања неопходне опреме за рад.

„Најважније ми је што сам стекао радне 
навике и осетио радну атмосферу у једној 
компанији. Мислим да је то највећа вредност 
праксе коју сам имао“, прича нам Лазар, ис-
тичући да је одмах по завршетку праксе до-
био и посао.

И Невена Јефтић је изузетно задовољ-
на компанијом где је била практикант у 
одељењу за људске ресурсе. „Имала сам сјај-
не менторе, одличне услове рада и флекси-
билно радно време, што ми је посебно било 
важно због испита на факултету. Упознала 
сам сјајне људе, начин рада у HR одељењу ве-

БЕЗ ПРЕДРАСУДА
Пројекат радне праксе допринео je приближавању послодаваца и младих, 
успостављању дијалога и односа поверења и покретању питања стварања 

услова који ће одговарати како младима са инвалидитетом, тако и 
послодавцима којима су потребни квалитетни радници

     
САРАДЊА СА КОМПАНИЈАМА
 
   Форум младих са инвалидитетом почев 
од 2008. године интензивно ради на запо-
шљавању особа са инвалидитетом на от-
вореном тржишту рада. У складу са тим, 
креиран је Програм запошљавања особа 
са инвалидитетом и остварена сарадња 
са око 50 компанија, малих и средњих 
предузећа. Реализацијом програма омо-
гућено је запошљавање преко 300 особа 
са инвалидитетом.

Компаније код којих практиканти обављају радну праксу су: Делта 
холдинг, Делта моторс, Електропривреда Србије, Ernst&Young, Нестле, 

Delhaize, Србија Карго, Wurht, Сосијете женерал Србија, 
Заштитна радионица д.о.о.

ТЕМА БРОЈА   Радна пракса за младе са инвалидитетом



Бесплатна публикација о запошљавању 504.07.2018. |  Број 784 - 785 |   

лике компаније и ово искуство ће ми много 
значити у мојој даљој каријери“, задовољна 
је она. 

У Форуму за младе са инвалидитетом 
истичу да програм не би био тако успешан 
без добре сарадње са послодавцима, али и 
институцијама које су подржале на свој на-
чин ту идеју - Националне службе за запо-
шљавање и Уније послодаваца Србије. 

Ирена Ракић, саветник за запошљавање 
ОСИ у Националној служби, истакла је про-
грам стручне праксе који се спроводи сваке 
године, за који постоји велико интересовање 
и у који се укључују и особе са инвалидиетом. 

„Тај програм је најсличнији радној прак-
си о којој данас говоримо. Предвиђено је да 
током ове године буде укључено 30 особа са 
инвалидитетом, конкурс је отворен до краја 
новембра и има још простора за пријаву. Ова 
мера је изузетно популарна и реализује се 
око 95 одсто у пракси, а подразумева оспо-
собљавање по завршеном школовању, када је 
младима потребно да имају приправнички 
стаж да би могли да обављају посао у струци 
или када треба да полажу стручни испит. За 
особе са инвалидитетом нема никаквих огра-
ничења када се укључују у програм стручне 
праксе, осим да им је то прво искуство у ок-
виру квалификација. Ипак, с обзиром да су 
подстицаји за послодавце исти уколико се 
ангажује ОСИ или друго лице са евиденције 
незапослених које нема инвалидитет, по-
казују се предрасуде, јер се послодавци пре 
одлучују за некога ко нема проблем“, каже 
Ирена Ракић. 

Значајна и за младе и за компаније
Због чега је пракса за младе људе јако 

важна, али и за велике компаније и мала и 
средња предузећа, објаснила је Љиљана 
Павловић из Уније послодаваца Србије и на-
вела да, према резултатима, стручна пракса 
заиста даје најбоље ефекте на запошљавање, 
јер око 43 одсто практиканата остане у рад-
ном односу код послодавца.

„Организовање праксе сваком предузећу 
обезбеђује квалитетну базу будућих кадрова 
која касније може да се користи. Такође, ово 
је и својеврстан пробни рад, па послодавци 
могу у практикантима да препознају неко-
га ко би био добар део тима. Истраживања 
показују да продуктивност компаније рас-
те када се ангажују млади људи, јер мла-
дост доноси идеје, нову креативну енергију. 

Младима је пракса важна због тога што те-
оријско знање могу да примене у пракси, да 
стекну искуство и добију референце, као и да 
упознају људе који им могу помоћи у даљој 
каријери“, каже Љиљана Павловић. 

Она понавља да послодавци често имају 
предрасуде када су у питању особе са инва-
лидитетом и када је у питању образовање и 
струка, али и радни учинак и додаје да такве 
предрасуде треба разбијати уз дијалог и при-
мере добре праксе. 

„Проблем запошљавања већ годинама 
пратимо и искристалисала су се два кључна 
проблема. Први је капацитет привреде, пре 
свега малих и средњих предузећа и њихове 
слабе могућности да шире делатност и отва-
рају нова радна места, а други је образовни 
систем у Србији, који се још увек не темељи 
на стицању практичних знања, али има по-
мака, нових решења и увођења дуалног обра-
зовања, који би требало да дају добре резул-
тате“, каже Љиљана.  

Она је изнела интересантне податке 
појединих истраживања тржишта које ради 
Унија послодаваца, па тако према њиховим 
подацима чак 61 одсто послодаваца у Србији 
уопште не организује праксу, а остали посло-
давци углавном праксу организују уз подрш-
ку НСЗ, што показује колико је значајна та са-
радња и колико је та подршка послодавцима 
важна. Истакла је и велику разлику између 
великих привредних система и малих прив-
редних друштава.

„Велике компаније имају разрађене ме-
ханизме селекције и сарадњу са институција-
ма, што омогућава сваком младом човеку да 
добије квалитетну праксу и стекне право ис-
куство. То није случај када су у питању мала 
и средња предузећа, а и заинтересованост 
младих да раде код њих је знатно мања. Они 
на праксу гледају као на трошак, за разли-
ку од великих компанија којима је то инвес-
тиција“, истиче Љиљана Павловић из Уније 
послодаваца Србије. 

Стратегије за запошљавање ОСИ
Једна од корпорација која се укључила у 

програм радне праксе је и „Делта холдинг“, 
који већ годинама има добру сарадњу са 
Форумом младих са инвалидитетом. Тијана 
Копривица, из те компаније, истиче да они 
имају стратегију за запошљавање ОСИ, која 
је управо урађена у сарадњи са Форумом, 
како би направили најбоље окружење и усло-
ве за рад у којима ће особе са инвалидитетом 
моћи да покажу своје реалне капацитете и да 
се осећају добро на радном месту. 

„У нашој компанији тренутно имамо 46 
запослених особа са инвалидитетом и кад 
год бисмо некога запошљавали увек смо кон-
тактирали Форум младих особа са инвали-
дитетом, јер је њихова база била драгоцена 
за нас, као и предселекција коју раде. На тај 
начин смо увек добијали праве кандидате 
који су могли да одговоре на захтеве. У ок-
виру ове радне праксе добили смо две сјајне 
кандидаткиње које су одлично обављале по-
сао и желимо да наставимо сарадњу са Фору-
мом у различитим областима, везано за по-
бољшање положаја особа са инвалидитетом“, 
каже Тијана, истичући важност усклађивања 
система образовања и потреба тржишта 
рада, како би послодавци били у прилици да 
ангажују особу са адекватним квалифика-
цијама за одређену позицију.  

Наставак добре сарадње са привредом, 
рушење предрасуда кроз примере добре 
праксе и обезбеђивање већег броја радних 
пракси за младе са инвалидитетом, која ће 
им омогућити да брже и лакше дођу до посла, 
неки су од закључака конференције „Радна 
пракса за младе са инвалидитетом“. 

Јелена Бајевић



   |  Број 784 - 785 | 04.07.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

За програм јавних радова Националне 
службе за запошљавање сваке годи-
не влада велико интересовање, како 
послодаваца, тако и незапослених, 

који овим путем на неколико месеци до-
бију прилику да раде и зараде. Ако узмемо 
у обзир да се у оквиру те мере запошљавају 
најчешће теже запошљиве групе незапосле-
них са евиденције, који иначе тешко налазе 
посао, јасно је колико је ова прилика за њих 
важна. У то смо се уверили и сами у посети 
општини Земун, где смо забележили како 
функционишу јавни радови „Земунски еко-
лози“ и „Инфо пулт и ажурирање базе пода-
така привредника“. 

На првом је ангажовано шест особа које ће 
четири месеца радити на уређењу, чишћењу и 
кошењу запуштених зелених површина, а на 
друга два у самој згради општине ангажова-
но је двоје незапослених, Немања Лукач, који 
ажурира базу привредника и Тијана Обрадо-
вић, која захваљујући познавању знаковног 
језика и својим способностима већ трећу годи-
ну помаже старијим суграђанима и особама 
са инвалидитетом, које не чују или не виде, да 
лакше и брже заврше све послове у општини. 

Помоћ теже запошљивима
Поред радног ангажовања, јавни радо-

ви као мера активне политике запошљавања 
имају више предности за незапослене који се у 
њих укључују. Они помажу теже запошљивим 
групама да се социјализују, стекну одређене 
вештине и знања како би били конкурентнији 
на тржишту рада и да макар краткорочно до-

бијају одређена примања. У питању су Роми, 
особе са инвалидитетом, корисници новчане 
социјалне помоћи, дугорочно незапослени, 
вишкови запослених, као и незапослени без 
или са ниским квалификацијама.

Посебно је важно истаћи да се ради о 
пословима који имају друштвени значај и 
у интересу су свих грађана, јер се односе на 
хуманитарни рад и социјалне делатности, 
заштиту животне средине или обнављање 
јавне инфраструктуре. 

До сада је у Филијали за град Београд 
НСЗ закључено 25 уговора за ангажовање 
120 незапослених са евиденције и 36 угово-
ра у оквиру којих је ангажовано 150 особа са 
инвалидитетом у оквиру програма јавних ра-
дова. Прошле недеље је почела процедура за 
потписивање уговора са још три извођача за 

ангажовање још 35 радника. У међувремену 
су расписани и јавни позиви за јавне радове 
по локалном акционом плану запошљавања 
у општини Младеновац, по коме ће бити ан-
гажовано четворо незапослених и општини 
Звездара, за ангажовање 40 незапослених са 
евиденције. Најављује се и расписивање јавног 
позива за спровођење јавних радова током 
јула за град Београд, где ће у оквиру ЛАПЗ-а 
бити ангажовано 20 незапослених. 

Земунски еколози

Једна од београдских општина у којој се 
годинама успешно спроводе јавни радови и 
траје сарадња са Националном службом за 

запошљавање је Земун. Ове године поново је 
пружена прилика теже запошљивим група-
ма да раде, а у питању су јавни радови „Зе-
мунски еколози“ и „Инфо пулт и ажурирање 
базе података привредника“, који трају од 1. 
јуна до 31. септембра 2018. године. Незапос-
лени који су ангажовани добијају месечне 
приходе и накнаду за превоз и кажу да су 
задовољни што су добили прилику да раде. 

Прва локација у Земуну била нам је Гар-
дош. Затекли смо шесторо људи, међу њима 
и једну даму, који вредно сређују степениште 
које води ка Гардошу и зелене површине у 
близини. Кажу није им тешко да раде, а Зоран 
Мутавџић, задужен у име Општине Земун да 
води рачуна о том послу, доноси им освеже-
ње, да им олакша рад на летњим врућинама.

Јавни рад „Земунски еколози“ осмиш-
љен је тако да се води рачуна о одржавању 

Јавни радови 

Једна од београдских општина у којој се годинама успешно спроводе јавни 
радови и траје сарадња са Националном службом за запошљавање је Земун. 
Ове године поново је пружена прилика теже запошљивим групама да раде, а 
у питању су јавни радови „Земунски еколози“ и „Инфо пулт и ажурирање базе 

података привредника“

ВАЖНА ПРИЛИКА
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Јелена Бајевић

и чишћењу запуштених јавних површина које 
нису у систему одржавања јавних комуналних 
предузећа, такозваних урбаних џепова. Овај 
јавни рад био је актуелан и прошле године, па 
је организован и ове због добрих резултата.

„Тренутно смо на овој локацији, чистимо 
степениште до гробља, затим део до Улице 
цара Душана, након чега прелазимо на Кал-
варију, Земун Поље, а уколико војска постави 
мост, уређиваћемо и чистити и Велико ратно 
острво. Радници раде сваког дана од пола 8 
до пола 4, врло су вредни и савесни и посао 
им је да прикупљају пластичну амбалажу, 
косе, орезују крошње и дотрајала стабла, гра-
буљају… Грађани су, такође, врло задовољни 
када виде да неко брине о њиховом крају, па 
се често дешава да нам се и они придруже и 
помогну“, каже нам Зоран Мутавџић, савет-
ник за послове заштите животне средине у 
Одељењу за друштвене делатности, привреду 
и развој Општине Земун.

Радници, задовољни што су добили при-
лику да раде овог лета, углавном кажу да већ 
имају искуство у оквиру тог програма и да им 
није тешко да раде.

Душко Марин иза себе има више од 30 го-
дина радног искуства у неколико фирми које 
су пропале. Прошле године је у оквиру јавног 
рада био ангажован у Дому за лица са инва-
лидитетом, има добро искуство и због тога 
се пријавио и ове године, али на другачијим 
пословима, а каже да би радо и следеће.

Светлана Јовановић једина је дама у тој 
групи и каже да јој колеге помажу и не дају 
јој да ради тешке послове, па је тако углавном 
задужена за чишћење. Она има више од 50 го-
дина и тешко јој је да нађе посао, па јој зато, 
како каже, ова прилика много значи да може 
да заради неки новац за децу и себе.

Прича са осмехом
Има много посла на уређењу који мора 

да се обави, па напуштамо Гардош и одлази-
мо до зграде Општине Земун. О јавном раду 
„Инфо пулт и ажурирање базе података прив-
редника“ причамо са Татјаном Динић Масла-
ковић, из Одељења за друштвене делатности, 
привреду и развој, која нам објашњава да су у 
питању послови у оквиру локалног економског 
развоја. О раду двоје запослених преко јавних 
радова у самој општини има само речи хвале, 

истичући да ревносно завршавају све обавезе, 
да су веома вредни и одговорни. 

„Општина Земун је од 2011. године укљу-
чена у програм јавних радова, а они се орга-
низују према потреби посла и самих грађана. 

Желим да истакнем јако добру сарадњу са 
Националном службом за запошљавање, не 
само на овом пројекту, већ и многим другим 
које спроводимо заједно, а један од најзна-
чајнијих свакако је сајам запошљавања, који 
организујемо сваке године“, каже Татјана, до-
дајући да се после четири месеца сумирају сви 
резулати јавног рада и подаци су видљиви на 
сајту општине. 

Немања Лукач завршио је средњу елек-
тротехничку школу, уписао вишу, а у даљим 
плановима омела га је саобраћајна несрећа 
у којој је тешко повређен. Прекинуо је школо-
вање и дуго није ништа радио, а онда је добио 
прилику за ангажовање у оквиру овог јавног 
рада. Посао му је да ажурира и контролише 

базу података привредника који сарађују са 
Општином Земун, а који су између осталог 
укључени и у програм „Моја земунска карти-
ца“, уз коју грађани добијају низ повољности 
при куповини или коришћењу услуга код тих 

послодаваца. Такође, Немања контактира са 
новим послодавцима са циљем да се и они 
укључе у програм. 

„Ово ми је први посао после дуго времена 
и веома сам задовољан. Колеге ми помажу за 
све што ми није јасно, мада ја већ имам иску-
ство са оваквим типом посла. Није ми ништа 
тешко ни компликовано и завршићу све у 
року“, каже Немања. План му је, додаје, да за-
врши факултет и да се бави финансијама. 

Амбициозан план за будућност има и 
Тијана Обрадовић, која студира ИТ академију 
за програмера, а после разговора са њом јасно 
нам је да ће у томе сигурно и успети. Вредна 
је, жели да учи и воли да помогне, а у то су се 
уверили сви који су њену помоћ затражили на 
инфо пулту. 

Инфо пулт за пружање помоћи осетљи-
вим категоријама грађана – место је где она 
седи, насмејана и спремна да свима изађе у 
сусрет да што пре заврше посао у општини. 
Познаје знаковни језик, студирала је дефекто-
логију, па је тако обучена да помаже управо 
особама са инвалидитетом, онима који не виде 
или не чују. 

„Ово је већ трећа година како сам ангажо-
вана преко програма јавних радова на инфо 
пулту у Општини Земун. Стекла сам много 
знања о томе како функционише општинска 
служба, научила законе, како да помогнем љу-
дима, а запослени су ми у свему томе несебич-
но помогли. Врло лако завршим све што треба 
и трудим се да свој посао обавим најбоље што 
могу“, одлучна је Тијана, која о свом послу при-
ча са осмехом, како се односи и према свим 
странкама које јој се обрате. 

Одлазим из Земуна пуна утисака. Од 
оваквих људи треба да учимо, да будемо за-
довољни могућностима које нам се у животу 
пружају и да стално радимо на себи и напре-
дујемо, колико год тешко било. Они јесу, већи-
на њих би поново конкурисала за учешће у 
програму јавних радова, иако се сви надају да 
ће ускоро наћи и стално запослење са пристој-
ном платом.

     

Сарадња са Регионалном привредном комором Ужице
   у организацији Привредне коморе Србије - Регионалне привредне коморе Златиборског 
управног округа, одржан је састанак Парламента привредника РПК Златиборског управног 
округа у проширеном саставу, на коме су представљена подстицајна средства и нови про-
изводи Привредне коморе Србије. На састанку су представљени и актуелни програми Фон-
да за развој РС, отворени позиви и конкурси Развојне агенције Србије, активности и услуге 
Привредне коморе Србије, као и програми Националне службе за запошљавање.

   Начелник Одељења за предузетништво, програме запошљавања и додатно образовање 
и обуку Филијале Ужице НСЗ Радољуб Шуњеварић је истакао: „За разлику од програма које 
спроводе Фонд за развој или Развојна агенција Србије, мере активне политике запошља-
вања које реализује НСЗ првенствено имају за циљ да послодавци обезбеде адекватну и 
квалитетну радну снагу у складу са својим потребама. Тако се нпр. неусклађеност распо-
ложивих знања и вештина незапослених лица са потребама послодаваца, у појединачним 
случајевима може врло ефикасно превазићи мерама додатног образовања и обуке, нпр. 
обукама за потребе послодавца или програмом стицања практичних знања и вештина. Та-
кође, програм стручне праксе омогућава оспособљавање незапослених лица за самоста-
лан рад у струци, али истовремено омогућава послодавцу да за време трајања стручне 
праксе, а у складу са својим потребама, одабере квалитетне кандидате“.

   Шуњеварић је представио и програме јавних радова, субвенције за опремање радних 
места, програме за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом као и споразуме са 
локалним самоуправама и локалне акциионе планове којима се реализују програми и мере 
активне политике запошљавања у складу са потребама локалних тржишта рада.

    Национална служба за запошљавање је и овом приликом позвала послодавце да се об-
рате најближој организационој јединици како би се укључили у јавне позиве и конкурсе које 
је за 2018. годину расписала НСЗ, као и локалне самоуправе у сарадњи са НСЗ.

   Састанку су присуствовали привредници из приватног сектора са територије коју покрива 
Златиборски управни округ. 



   |  Број 784 -785 | 04.07.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs8 

Привредна комора Србије организовала 
је инфо дан „Еразмус за младе предузет-
нике“, како би позвала младе да се укључе 
у пројекат и искористе прилику да стекну 
вештине и знања за вођење предузећа у 
земљама ЕУ. Током вишесатног саветовања 
заинтересовани су могли да добију све од-
говоре на питања шта је потребно да би се 
укључили у тај програм, како привредна 
комора може да им помогне, али и шта их 
очекује током вишемесечног боравка у не-
кој европској компанији где ће учити посао 
у пракси. Пријављивање је преко платформе 
www.erasmus-entrepreneurs.eu.

„Ерасмус за младе предузетнике“ је про-
грам размене који даје прилику новим пре-
дузетницима да уче од искуснијих колега 
који управљају малим предузећима у дру-
гим земаљама. Током боравка у иностран-
ству млади предузетник добија прилику да 
стекне вештине и знања, који су неопходни 
за покретање и вођење фирме, али и важне 
пословне контакте широм Европе и приступ 
страним тржиштима. 

Основни циљ је смањење незапосле-
ности међу младима, који се кроз програм 
мотивишу да преузму ствари у своје руке и 
оснују сопствену фирму, а на самом почетку 
пружа им се прилика да уче кроз праксу од 
искусних и успешних предузетника у ЕУ и уз 
јаку подршку своју идеју реализују. 

Од укључивања у програм користи 
имају и домаћини и млади предузетници. 
Бенефит за предузетника је што ће провести 

неколико месеци у 
иностранству, где 
ће научити како се 
у тој земљи води 
бизнис, функциони-
ше законодавство и 
стећи нове вешти-
не. Домаћин добија 
радника којег не 
мора да плаћа, али 
и некога од кога ће 
добити драгоцене 
идеје и информа-
ције о локалном 
тржишту земље 
из које долази. На 
програм могу да се 
пријаве незапосле-
ни млади људи који 
имају компанију 
млађу од 3 године 
и предузетници 
домаћини који имају компанију дуже од 3 
године, и то преко платформе: www.erasmus-
entrepreneurs.eu. 

„Млади предузетници могу у одабраној 
земљи да проведу од 1 до 6 месеци, након 
чега се враћају овде и могу сва стечена иску-
ства да примене у својој компанији. Програм 
даје добре резултате и искуства су позитив-
на, па нам се тако јављају они који су већ 
учествовали у програму да се опет укључе. 
Посебно је битно, поред размене искустава и 
знања, што предузетник и домаћин најчешће 

настављају контакт и 
пословну сарадњу“, 
каже Јована Станоје-
вић, виши саветник 
у Центру за европске 
интеграције ПКС. 

Од фебруара ове 
године Привредна ко-
мора Србије постала 
је национална кон-
такт институција за 
реализацију програ-
ма Европске комисије 
„Еразмус за младе 
предузетнике“.

„Свима који се 
пријаве за тај про-
грам стојимо на рас-
полагању за техничку 
и саветодавну помоћ. 
Нама могу да се обра-
те за помоћ око проце-
дура у вези са одлас-
ком у иностранство, 

ми им помажемо да напишу добар бизнис 
план и радну биографију на енглеском, како 
би што пре завршили све административне 
послове”, објашњава Јована. 

По пријављивању млади предузетници 
бирају земљу у коју желе да путују, сектор 
рада и период боравка. Добијају и финан-
сијску подршку која покрива део трошкова 
боравка и зависи од земље у коју се путује. 
Искуство говори да се млади предузетници 
из Србије одлучују за најразличитије области 
рада, од пољопривреде, трговине, маркетин-
га или ИТ сектора. Најзначајнијим сматрају 
то што су добили шансу да реализују своју 
идеју у пракси или развију постојећи бизнис. 

Програм „Еразмус за младе предузет-
нике“ (Erasmus for Young Entrepreneurs - EYE) 
покренула је Европска комисија 2009. годи-
не, а кофинансиран је од стране Европске ко-
мисије, као део програма за повећање конку-
рентности малих и средњих предузећа.

ДРАГОЦЕНО ИСКУСТВО 
Еразмус за младе предузетнике

Основни циљ је смањење незапослености међу 
младима, који се кроз програм мотивишу да 

преузму ствари у своје руке и оснују сопствену 
фирму. На самом почетку пружа им се прилика 

да уче кроз праксу од искусних и успешних 
предузетника у ЕУ и уз јаку подршку своју идеју 

реализују

Јелена Бајевић

     
ЛИЧНО ИСКУСТВО

   Да је овај програм огромна шанса за напредак, потврђује 
учесница размене Катарина Ћосић из Београда. Пријавила 
се за праксу у португалској компанији „Caovida“, која се бави 
саветовањем и тренингом људи ометених у развоју, старих и 
беба, али и потпуно здравих људи, и све то уз помоћ човековог 
најбољег пријатеља - пса.
   „Прво што су ме научили је да посао не обављају по стриктним 
нормама, битно је да буде обављен тако да сви буду задовољни 
и стимулисани да доносе нове идеје и сугестије“, преноси Ката-
рина. Научила је, како каже, да ужива у помагању и улепшавању 
дана другоме.
   Програм „Еразмус за младе предузетнике“ Катарина је описа-
ла као шансу, искуство и едукацију. Препоручује свим младим, 
амбициозним и радозналим људима да се пријаве и опробају у 
програму, јер ће им пружити много могућности, али да се пре 
тога добро информишу и одаберу одговарајућу компанију и до-
маћина.

     
ИНФОРМАЦИЈЕ

  Привредна комора Србије је од 1. фе-
бруара 2018. године национална контакт 
институција за реализацију програма Ев-
ропске комисије „Еразмус за младе пре-
дузетнике“. У ПКС програмом координира 
Центар за ЕУ интеграције, а све инфор-
мације могу се добити позивом на број: 
011/3300-937 или путем мејла: eu@pks.rs.

Извор: инкубатор.биз
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању про-
грама или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 
плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-00095/2018-24, од 07.05.2018. 
године коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања за 2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 
0401-101-4/2018 од 22.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ

Расписују 

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање - Испостава Бечеј (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос, на територији општине Бечеј.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да 
обавља регистровану делатност на територији општине Бечеј и измирује обавезе по 
основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од 
дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у орга-
низационој јединици Национaлне службе - Испостава Бечеј или преузети са сајта 
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Испостави Бечеј, на сајту www.nsz.gov.rs, или на сајту Општине 
Бечеј - www.becej.rs. 

Јавни позив је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања у средствима 
јавног информисања, на сајту НСЗ, сајту Општине Бечеј, а последњи рок за подно-
шење захтева са бизнис планом је 06.07.2018. године. 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. годи-
ни, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, коју је донео министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-4/2018 од 22.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са терито-

рије општине Бечеј, ради очувања и унапређења радних способности незапосле-
них, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи 
послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошља-
вање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. Јавни рад се 
спроводи на територији општине Бечеј. 
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова 
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радо-
ва има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају 
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, 
лица која посао траже дуже од 18 месеци.  

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Право учешћа на конкурсу 
имају послодавци чије је седиште на територији општине Бечеј, односно који имају 
регистровану организациону јединицу на територији општине Бечеј.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошља-
вање - Испостави Бечеј, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту Општине Бечеј: www.
becej.rs. 

Јавни конкурс је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања у сред-
ствима јавног информисања, на сајту НСЗ и сајту Општине Бечеј, а последњи рок 
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 06.07.2018. године. 

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилни-
ка о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке 
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања пред-
виђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-
00095/2018-24, од 07.05.2018. године, коју је донео министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину 
ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-4/2018 од 22.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приват-
ном сектору на територији општине Бечеј, у једнократном износу, ради запошља-
вања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошља-
вање - Испостава Бечеј (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 годи-
на старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао тра-
же дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени, жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије и износи: 150.000 динара по лицу, односно 
180.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета 
без родитељског старања и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС.
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Јавни позиви

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој 
јединици Национaлне службе - Испостави Бечеј, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе -Испостави Бечеј или преузети на сајту www.nsz.gov.rs 

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна доку-
ментација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о 
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту 
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Испостави Бечеј, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту Општине 
Бечеј www.becej.rs. 

Јавни позив је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања у средствима 
јавног информисања, на сајту НСЗ, сајту Општине Бечеј, а последњи рок за под-
ношење захтева са бизнис планом је 06.07.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. годи-
ни, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године коју је донео министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-5/2018 од 21.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са тери-
торије општине Бачка Паланка, ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. 
Јавни рад се спроводи на територији општине Бачка Паланка. 

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова 
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радо-
ва има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају 
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, 
лица која посао траже дуже од 18 месеци.  

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Право учешћа на конкурсу 
имају послодавци чије је седиште на територији општине Бачка Паланка, однос-
но који имају регистровану организациону јединицу на територији општине Бачка 
Паланка.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организа-
ционој јединици Национaлне службе - у Служби Бачка Паланка. Пријава се подноси 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.
rs, односно на сајту Општине Бачка Паланка: www.backapalanka.rs.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошља-
вање - Служби Бачка Паланка, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту Општине Бачка 
Паланка www.backapalanka.rs. 

Јавни конкурс је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту 
НСЗ и сајту Општине Бачка Паланка, а последњи рок за пријем пријава за 
учешће на јавном конкурсу је 12.07.2018. године. 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критерију-
мима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финан-
сирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним 
акционим планом запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања бр. 021-00-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, члана 
4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, број 0103-101-3/2018 од 31.05.2018. године, 
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања градске општине Звездара 
за 2018. годину, усвојеним Одлуком XI број 06-43, од 28.12.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очу-
вања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног 
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Нацио-
нална служба) на основу јавног конкурса, уз претходно прибављено мишљење 
Локалног савета за запошљавање градске општине Звездара. 

Приоритет при одобравању средстава за спровођење јавних радова имаће послода-
вци који обезбеђују запошљавање лица која припадају категорији теже запошљи-
вих лица: особе са инвалидитетом, жртве насиља, млади до 30 година, старији од 
50 година, Роми, самохрани родитељи и дугорочно незапослени. 

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица локалне самоуправе, 
јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удру-
жења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције 
за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној органи-
зационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд - Служба Звез-
дара, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд - Служба 
Звездара или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Нацио-
налне службе - Филијала за град Београд - Служба Звездара.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и Град-
ске општине Звездара, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном 
конкурсу је 06.07.2018. године.

www.nsz.gov.rs
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању про-
грама или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 
планом запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања број 021-00-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, члана 4 Спо-
разума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања, број 0103-101-4/2018 од 30.05.2018. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања градске општине Лазаревац 
за 2017. годину, усвојеним Одлуком III број 6-79/2018 од 26.03.2018. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД
БЕОГРАД И ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да 
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавез-
но социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 220.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Националној служби за запо-
шљавање - Филијали за град Београд - Испостави Лазаревац, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој једи-
ници Национaлне службе - Филијала за град Београд или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs. 
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна доку-
ментација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о 
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту 
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане као и све додатне 
информације могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне служ-
бе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301, на сајту Националне 
службе - www.nsz.gov.rs.
Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступан је у свакој органи-
зационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, 
а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 16.07.2018. 
године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилни-
ка о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке 
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања пред-
виђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-
00095/2018-24, од 07.05.2018. године, коју је донео министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину 
ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-6/2018 од 18.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЧ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА 

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приват-
ном сектору на територији општине Бач, у једнократном износу, ради запошљавања 
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - 
Испостава Бач (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 годи-
на старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао тра-
же дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени, жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије, и износи: 200.000 динара по лицу, односно 
240.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета 
без родитељског старања и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој 
јединици Национaлне службе - Испостави Бач, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе Испостави Бач или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Испостави Бач, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту Општине Бач 
www.bac.rs.

Јавни позив је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту НСЗ 
и сајту Општине Бач, а захтеви са бизнис планом се могу поднети најкасније 
до 15.07.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. годи-
ни, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године коју је донео министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-3/2018 од 23.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТИТЕЛ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са терито-
рије општине Тител, ради очувања и унапређења радних способности незапосле-
них, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Јавни позиви

послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошља-
вање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. Јавни рад се 
спроводи на територији општине Тител. 

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова 
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радо-
ва има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају 
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, 
лица која посао траже дуже од 18 месеци.  

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Право учешћа на конкурсу 
имају послодавци чије је седиште на територији општине Тител, односно који имају 
регистровану организациону јединицу на територији општине Тител.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошља-
вање - Испостави Тител, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту Општине Тител: www.
opstinatitel.rs. 

Јавни конкурс је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту 
НСЗ и сајту Општине Тител, а последњи рок за пријем пријава за учешће на 
јавном конкурсу је 12.07.2018. године. 

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилни-
ка о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке 
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања пред-
виђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-
00095/2018-24 од 07.05.2018. године, коју је донео министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину 
- ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-3/2018 од 23.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТИТЕЛ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА 

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приват-
ном сектору на територији општине Тител, у једнократном износу, ради запошља-
вања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошља-
вање - Испостава Тител (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 годи-
на старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао тра-
же дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени, жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије, и износи: 200.000 динара по лицу, односно 
240.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета 
без родитељског старања и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Испостави Тител, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту Општине 
Тител: www.opstinatitel.rs. 

Јавни позив је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту НСЗ 
и сајту Општине Тител, а последњи рок за подношење захтева са бизнис пла-
ном је 12.07.2018. године. 
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању про-
грама или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 
плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. 
године, коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања за 2018. годину, ЛАПЗ суфинансирање број 
0401-101-3/2018 од 23.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТИТЕЛ

Расписују 

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 

2018. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање, Испостава Тител (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос, на територији општине Тител.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да 
обавља регистровану делатност на територији општине Тител и измирује обавезе 
по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев 
од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у орга-
низационој јединици Национaлне службе - Испостава Тител или преузети са сајта 
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Испостави Тител, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту Општине 
Тител: www.opstinatitel.rs. 

Јавни конкурс је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту 
НСЗ и сајту Општине Тител, а последњи рок за подношење захтева са бизнис 
планом је 12.07.2018. године. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању про-
грама или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим 
плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-00095/2018-24, од 07.05.2018. 
године коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања за 2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 
0401-101-7/2018 од 22.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СРБОБРАН

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У 2018. ГОДИНИ

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

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос, на територији општине Србобран.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је 
да обавља регистровану делатност на територији општине Србобран и измирује 
обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, 
почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у орга-
низационој јединици Национaлне службе - Испостава Србобран или преузети са 
сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у Националној служ-
би за запошљавање - Испостави Србобран, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту 
Општине Србобран - www.srbobran.rs.

Јавни позив је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту НСЗ 
и сајту Општине Србобран, а последњи рок за подношење захтева са бизнис 
планом је 11.07.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилни-
ка о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке 
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања пред-
виђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-02-
00095/2018-24 од 07.05.2018. године, коју је донео министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину 
ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-7/2018 од 22.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СРБОБРАН

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА 

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 

новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приват-
ном сектору на територији општине Србобран, у једнократном износу, ради запо-
шљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање - Испостава Србобран (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 годи-
на старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао тра-
же дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени, жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије и износи: 200.000 динара по лицу, односно 240.000 
динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне 
помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без роди-
тељског старања и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој 
јединици Национaлне службе - Испостави Србобран, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе - Испостави Србобран или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служ-
би за запошљавање - Испостави Србобран, на сајту www.nsz.gov.rs или на сајту 
Општине Србобран - www.srbobran.rs.

Јавни позив је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту НСЗ 
и сајту Општине Србобран, а последњи рок за подношење захтева са бизнис пла-
ном је најкасније до 11.07.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. годи-
ни, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године коју је донео министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-7/2018 од 22.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СРБОБРАН

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са тери-
торије општине Србобран, ради очувања и унапређења радних способности неза-
послених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. 
Јавни рад се спроводи на територији општине Србобран. 

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова 
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радо-
ва има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају 
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, 
лица која посао траже дуже од 18 месеци.  

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
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којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Право учешћа на конкурсу 
имају послодавци чије је седиште на територији општине Србобран, односно који 
имају регистровану организациону јединицу на територији општине Србобран.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Испостави Србобран, на сајту: www.nsz.gov.rs или на сајту Општине 
Србобран: www.srbobran.rs. 

Јавни конкурс је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту 
НСЗ и на сајту Општине Србобран, а последњи рок за пријем пријава за учешће 
на јавном конкурсу је 11.07.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. годи-
ни, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године коју је донео министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-9/2018 од 30.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са терито-
рије општине Сремски Карловци, ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. 
Јавни рад се спроводи на територији општине Сремски Карловци. 

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова 
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радо-
ва има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају 
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, 
лица која посао траже дуже од 18 месеци.  

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право учешћа на конкурсу имају послодавци чије је седиште на територији општи-
не Сремски Карловци, односно који имају регистровану организациону јединицу на 
територији општине Сремски Карловци.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе - у Испостави Сремски Карловци или у 
Филијали Нови Сад. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs, односно на сајту Општине Сремски 
Карловци: www.sremskikarlovci.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна доку-

ментација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о 
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту 
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о јавном позиву могу се добити у Националној служби за запошља-
вање, Филијали Нови Сад и Испостави Сремски Карловци, на сајту www.nsz.gov.rs 
или на сајту Општине Сремски Карловци www.sremskikarlovci.rs. 

Јавни конкурс је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту 
НСЗ и сајту Општине Сремски Карловци, а последњи рок за пријем пријава за 
учешће на јавном конкурсу је 11.07.2018. године. 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2018. годи-
ни, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године коју је донео министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину ЛАПЗ суфинансирање број 0401-101-8/2018 од 18.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВРБАС 

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са терито-
рије општине Врбас, ради очувања и унапређења радних способности незапосле-
них, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи 
послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошља-
вање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. Јавни рад се 
спроводи на територији општине Врбас. 

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова 
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радо-
ва има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају 
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, 
лица која посао траже дуже од 18 месеци.  

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Право учешћа на конкурсу 
имају послодавци чије је седиште на територији општине Врбас, односно који имају 
регистровану организациону јединицу на територији општине Врбас.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе - у Служби Врбас. Пријава се подноси 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs, 
односно на сајту Општине Врбас www.vrbas.net.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошља-
вање - Служби Врбас, на сајту www.nsz.gov.rs, или на сајту Општине Врбас www.
vrbas.net. 

Јавни конкурс је отворен од 27.06.2018. године, тј. од дана објављивања на сајту 
НСЗ и сајту Општине Врбас, а последњи рок за пријем пријава за учешће на 
јавном конкурсу је 26.07.2018. године.

Јавни позиви
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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, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о уређи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне поли-
тике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-3/2018 од 25.05.2018. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања града Зајечара за 2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД ЗАЈЕЧАР

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очу-
вања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног 
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Нацио-
нална служба) на основу јавног конкурса. 

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији града Зајечара може 
организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује незапослена лица 
из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим 
планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног 
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Заје-
чар.

У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљи-
вости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запо-
шљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 годи-
на, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на 
евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже 
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључи-
вати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапосле-
них, као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена 
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружни-
ци из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама 
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл., на начин којим се омогућава 
њихова интеграција на тржиште рада.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Зајечар, телефони: 
019/444-509 и 019/444-522 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка располо-
живих средстава издвојених за ову намену, а последњи рок за пријем пријава за 
учешће на јавном конкурсу је 30.06.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о уређи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне поли-
тике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-3/2018 од 25.05.2018. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања града Зајечара за 2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД ЗАЈЕЧАР

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У 2018. ГОДИНИ 

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање - Филијала Зајечар (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији града Зајечара.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је 
да обавља регистровану делатност на територији града Зајечара и измирује обавезе 
по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев 
од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се у Националној служби за 
запошљавање - Филијала Зајечар, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Филијали Зајечар или преузети са сајта Националне 
службе - www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у Националној служби 
Филијала Зајечар, телефон: 019/444-522 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Града 
Зајечара. 

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности 
које не могу бити субвенционисане доступни су у Националној служби Филијала 
Зајечар и на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка расположи-
вих средстава издвојених за ову намену, а последњи рок за подношење захтева са 
бизнис планом је 31.07.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о уређи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне поли-
тике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-3/2018 од 25.05.2018. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања града Зајечара за 2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД ЗАЈЕЧАР

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приват-
ном сектору и имају регистровану привредну делатност на територији града Заје-

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Јавни позиви
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чара, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених са територије града 
Зајечара који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филија-
ле Зајечар (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су незапослена лица 
из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим 
планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног 
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Заје-
чар.

У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљи-
вости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запо-
шљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 годи-
на, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на 
евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже 
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључи-
вати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапосле-
них, као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена 
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружни-
ци из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама 
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл., на начин којим се омогућава 
њихова интеграција на тржиште рада.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије, и износи: 150.000 динара по лицу, односно 
180.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета 
без родитељског старања и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби за запо-
шљавање - Филијала Зајечар, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у Национaлној служби - Филијала Зајечар или преузети на сајту 
www.nsz.gov.rs. 

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Зајечар, на телефон: 
019/444-509 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Града Зајечара. Tабела са приказом 
развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити 
субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне служ-
бе, као и на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.11.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-4/2018 од 31.05.2018. годи-
не, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Књажевац за 
период 2017-2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очу-
вања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног 
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Нацио-
нална служба) на основу јавног конкурса. 
Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине Књажевац 
може организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује незапослена 
лица из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акцио-
ним планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локал-
ног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала 
Зајечар - Испостава Књажевац.

У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљи-
вости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запо-
шљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 годи-
на, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на 
евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже 
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључи-
вати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапосле-
них, као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена 
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружни-
ци из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама 
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл., на начин којим се омогућава 
њихова интеграција на тржиште рада.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национaлној служ-
би за запошљавање - Филијала Зајечар - Испостава Књажевац. Пријава се под-
носи непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити 
у Национaлној служби - Филијала Зајечар - Испостава Књажевац или преузети на 
сајту www.nsz.gov.rs.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Зајечар, телефони: 
019/444-509 и 019/444-522 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка располо-
живих средстава издвојених за ову намену, а последњи рок за пријем пријава за 
учешће на јавном конкурсу је 31.07.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-4/2018 од 31.05.2018. годи-
не, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Књажевац за 
период 2017-2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У 2018. ГОДИНИ 

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање - Испостава Књажевац (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији општине Књажевац.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је 
да обавља регистровану делатност на територији општине Књажевац и измирује 
обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, 
почев од дана отпочињања обављања делатности.

Јавни позиви
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Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Зајечар - Испостава Књажевац, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Књажевац Националне 
службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у Националној служби 
- Филијала Зајечар, на телефон: 019/444-522 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности 
које не могу бити субвенционисане доступни су у Националној служби - Филијала 
Зајечар и на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка расположи-
вих средстава издвојених за ову намену, а последњи рок за подношење захтева 
са бизнис планом је 31.07.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-4/2018 од 31.05.2018. годи-
не, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Књажевац за 
период 2017-2020. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
 НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају при-
ватном сектору и имају регистровану привредну делатност на територији општине 
Књажевац, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених са територије 
општине Књажевац који се воде на евиденцији Националне службе за запошља-
вање - Филијале Зајечар (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су незапослена лица 
из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим 
планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног 
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Заје-
чар - Испостава Књажевац.

У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљи-
вости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запо-
шљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 годи-
на, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на 
евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже 
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључи-
вати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапосле-
них, као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена 
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружни-
ци из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама 
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл., на начин којим се омогућава 
њихова интеграција на тржиште рада.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије, и износи: 250.000 динара по лицу, односно 
300.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус дете-
та без родитељског старања и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и 
девастираним подручјима.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби за запо-
шљавање - Филијала Зајечар - Испостава Књажевац, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Књажевац или преузети 
на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Информације о јавном позиву могу се добити у Националној служби - Филијала 
Зајечар, на телефон: 019/444-509 или на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.11.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 13 став 
1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инва-
лидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потпи-
саног Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-4/2018 од 
31.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом општине Књажевац 
за период 2017-2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ

ПОСЛОДАВЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма 
обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкрет-
ном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за 
запошљавање - Испостава Књажевац (у даљем тексту: Национална служба) нема 
лица са потребним знањима и вештинама.

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, 
сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу 
са стандардима нивоа обука, или
- реализацију обуке у трајању мањем од 160 часова, када је то прописано 
посебним законом или правилником, или
- реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке 
за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне 
рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
- заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку. 

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује 
радни однос са полазником и током обуке.

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити 
послодавац са територије општине Књажевац под условом да припада приватном 
сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је пре-
дузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
које послује са већинским државним капиталом.

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање - 
Филијала Зајечар - Испостава Књажевац, непосредно или путем поште, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у Испостави Књажевац Национaлне службе или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму могу се добити у Филијали Зајечар, телефон: 019/444-518 
или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.11.2018. године. 

www.nsz.gov.rs

Јавни позиви
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инва-
лидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 67, 104 и 129 Правилникa о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписа-
ног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-4/2018 од 
31.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања oпшти-
не Књажевац за период 2017-2020. годинe

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

У 2018. ГОДИНИ

Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање кон-
кретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приват-
ном сектору на територији општине Књажевац.

У програм се могу укључити незапослена лица са евиденције Филијале 
Зајечар - Испостава Књажевац из следећих категорија, без обзира на 
године старости:

• лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и 
лица која су завршила функционално основно образовање одраслих;
• лица са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог обра-
зовања и радно искуство из категорије вишкова запослених и лица која се 
налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) дуже од 18 месеци, а која немају адекват-
на и применљива знања, вештине и компетенције за обављање специфич-
них послова, односно којима су потребна нова знања и вештине или прила-
гођавање нивоа и садржаја знања и вештина за обављање радних задатака у 
складу са потребама посла, који по сложености захтева најмање средњи ниво 
образовања.

Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања 
практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месе-
ца, у складу са достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз:

1. заснивање радног односа на одређено време: 
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe 
у трајању од 3 месеца, у ком случају има обавезу да задржи лице у радном 
односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);

2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма 
или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):

- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у 
трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, 
односно у укупном трајању од 6 месеци, у којем случају има обавезу да задржи 
лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финанси-
рања (укупно 12 месеци).

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања 
и вештина за рад, Национална служба: рефундира на месечном нивоу нето зараду 
лица у износу од 25.000 динара (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и 
доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци (у завис-
ности од врсте радног односа).

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање - 
Филијала Зајечар - Испостава Књажевац, непосредно или путем поште, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у Испостави Књажевац Национaлне службе или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму могу се добити у Филијали Зајечар, телефон: 019/444-518 
или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.11.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-2/2018 од 31.05.2018. годи-
не, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Сокобања за 
2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СОКОБАЊА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очу-
вања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног 
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Нацио-
нална служба) на основу јавног конкурса. 

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине Сокобања 
може организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује незапослена 
лица из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акцио-
ним планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локал-
ног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала 
Зајечар - Испостава Сокобања.

У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљи-
вости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запо-
шљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 годи-
на, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на 
евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже 
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључи-
вати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапосле-
них, као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена 
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружни-
ци из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама 
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава 
њихова интеграција на тржиште рада.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национaлној служ-
би за запошљавање Филијала Зајечар - Испостава Сокобања. Пријава се подно-
си непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
Национaлној служби - Филијала Зајечар - Испостава Сокобања или преузети на 
сајту www.nsz.gov.rs.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Зајечар, телефони: 
019/444-509 и 019/444-522 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Сокобања.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка 
расположивих средстава издвојених за ову намену, а последњи рок за 
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 30.06.2018. године.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Јавни позиви
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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, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-2/2018 од 31.05.2018. годи-
не, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Сокобања за 
2018. годину 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА СОКОБАЊА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају при-
ватном сектору и имају регистровану привредну делатност на територији општине 
Сокобања, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених са територије 
општине Сокобања који се воде на евиденцији Националне службе за запошља-
вање - Филијале Зајечар (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су незапослена лица 
из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим 
планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног 
тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Заје-
чар - Испостава Сокобања.

У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљи-
вости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запо-
шљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 годи-
на, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на 
евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже 
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључи-
вати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапосле-
них, као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена 
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружни-
ци из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама 
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл., на начин којим се омогућава 
њихова интеграција на тржиште рада.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС), према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије, и износи: 200.000 динара по лицу, односно 
240.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета 
без родитељског старања и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби за запо-
шљавање - Филијала Зајечар - Испостава Сокобања, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу који се може добити у Испостави Сокобања или преузети 
на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Информације о јавном позиву могу се добити у Националној служби - Филијала Заје-
чар, на телефон: 019/444-509 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Соко-
бања.

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

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.11.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-1/2018 од 31.05.2018. годи-
не, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Бољевац за 
2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очу-
вања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног 
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Нацио-
нална служба) на основу јавног конкурса. 

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине Бољевац 
може организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује незапослена 
лица из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акцио-
ним планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локал-
ног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала 
Зајечар - Испостава Бољевац.

У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљи-
вости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запо-
шљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 годи-
на, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на 
евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже 
од 18 месеци), млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључи-
вати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапосле-
них, као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена 
лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружни-
ци из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама 
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава 
њихова интеграција на тржиште рада.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национaлној служби 
за запошљавање Филијала Зајечар - Испостава Бољевац. Пријава се подноси непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaл-
ној служби - Филијала Зајечар -  Испостава Бољевац или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Зајечар, телефони: 
019/444-509 и 019/444-522 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Бољевац. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка 
расположивих средстава издвојених за ову намену, а последњи рок за 
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.07.2018. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Јавни позиви
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инва-
лидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 67, 104 и 129 Правилникa о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписа-
ног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања за 2018. годину, број 2908-101-1/2018 од 
31.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општи-
не Бољевац за 2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

У 2018. ГОДИНИ

Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање кон-
кретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приват-
ном сектору на територији општине Бољевац.

У програм се могу укључити незапослена лица са евиденције Филијалe Зајечар - 
Испостава Бољевац из следећих категорија, без обзира на године старости:

• лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и 
лица која су завршила функционално основно образовање одраслих;
• лица са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог обра-
зовања и радно искуство из категорије вишкова запослених и лица која се 
налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) дуже од 18 месеци, а која немају адекват-
на и применљива знања, вештине и компетенције за обављање специфич-
них послова, односно којима су потребна нова знања и вештине или прила-
гођавање нивоа и садржаја знања и вештина за обављање радних задатака у 
складу са потребама посла, који по сложености захтева најмање средњи ниво 
образовања.

Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања 
практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месе-
ца, у складу са достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз:

1. заснивање радног односа на одређено време: 
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe 
у трајању од 3 месеца, у ком случају има обавезу да задржи лице у радном 
односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);

2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма 
или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):

- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у 
трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, 
односно у укупном трајању од 6 месеци, у којем случају има обавезу да задржи 
лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финанси-
рања (укупно 12 месеци).

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања 
и вештина за рад, Национална служба рефундира на месечном нивоу нето зараду 
лица у износу од 25.000 динара (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и 
доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци (у завис-
ности од врсте радног односа).

Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање - 
Филијала Зајечар - Испостава Бољевац, непосредно или путем поште, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у Испостави Бољевац Национaлне службе или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму могу се добити у Филијали Зајечар, телефон: 019/444-518 
или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Бољевац www.boljevac.org.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НЗС до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.11.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акцио-
ног плана за запошљавање општине Koцељева за 2018. годину број 10-1/II-2018 
од 22.12.2017. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину 
број 2400-101-4/2018-3 од 25.05.2018. године, заведеног на писарници Општине 
Koceљева под бројем 10-1/II од 23.05.2018. године, закљученог између Националне 
службе за запошљавање - Филијала Шабац и Општине Koцељева

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

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљи-
вих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и 
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног 
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Национална служба за запошљавање -Филијала Шабац (у даљем тексту: 
Филијала Шабац) у сарадњи са Општином Коцељева, на основу јавног конкурса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица са евиденције 
Филијале Шабац - Испостава Коцељева. Приоритет приликом ангажовања на јав-
ном раду имаће лица која припадају некој од следећих теже запошљивих катего-
рија: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, особе са инвалидите-
том, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, а имају децу 
и остале категорије теже запошљивих лица у складу са НАПЗ-ом за 2018. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број 
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која 
су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Националне службе, према месту спровођења јавног рада, 
односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистрова-
ну организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна 
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлу-
ка о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на 
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошља-
вање - Филијала Шабац, позивом на број 015/361-724 (Маја Јосић) или на сајту 
Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информи-
сања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 
17.07.2018. године.

Посао се не чека, 

посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Јавни позиви
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критерију-
мима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана 
за запошљавање за град Вршац за 2018. годину и Споразума о уређењу међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину број 3600-101-1/2018 од 30.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ И 
ГРАД ВРШАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са Нацио-
налним акционим планом запошљавања за 2018. годину, у циљу радног ангажо-
вања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености закон-
ских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина 
трајања јавног рада је четри месеци, у складу са расположивим финансијским сред-
ствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних 
дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Право учешћа на Јавном конкурсу (искључиво послодавци/извођачи регистровани 
на територији града Вршца) за организовање спровођења јавних радова на којима 
се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне покрајине и органи јединица 
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, преду-
зетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана 
у Регистар Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној органи-
зационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање - Филија-
ла Вршац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Све додатне информације могу се добити у Националној служби - Филијала Вршац.
Јавни конкурс је отворен од дана 29.06.2018, објављује се на сајту www.nsz.gov.rs, 
на сајту www.vrsac.com, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јав-
ном конкурсу је 13.07.2018. године. Јавни конкурс ће бити објављен и у листу 
„Послови“, као и на огласној табли Филијале Вршац. 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критерију-
мима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана 
за запошљавање за град Вршац за 2018. годину и Споразума о уређењу међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину број 3600-101-1/2018 од 30.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ И 
ГРАД ВРШАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 

2018. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 

динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да 
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавез-
но социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
Филијали Вршац Национaлне службе, преузети са сајта Националне службе - www.
nsz.gov.rs или сајта www.vrsac.com.

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

Све додатне информације могу се добити у Националној служби - Филијали Вршац.
Јавни конкурс је отворен од дана 29.06.2018. године, објављује се на сајту www.nsz.
gov.rs, на сајту www.vrsac.com, а последњи рок за пријем пријава за учешће на 
јавном конкурсу је 28.07.2018. године. 

Јавни конкурс ће бити објављен и у листу „Послови“, као и на огласној табли 
Филијале Вршац. 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критерију-
мима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана 
за запошљавање за град Вршац за 2018. годину и Споразума о уређењу међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2018. годину број 3600-101-1/2018 од 30.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ И 
ГРАД ВРШАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА 

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приват-
ном сектору (са територије града Вршца), у једнократном износу, ради запошља-
вања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошља-
вање - Филијала Вршац (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 годи-
на старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао тра-
же дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени, жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Репу-
блике Србије, и износи: 150.000 динара по лицу, односно 180.000 динара за особе 
са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 
30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и 
жртве породичног насиља.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби за запо-
шљавање - Филијала Вршац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у Национaлној служби - Филијала Вршац или преузети на сајту 
www.nsz.gov.rs или на сајту Града Вршца www.vrsac.com.

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

Јавни позиви
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Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане биће 
објављене на огласној табли Националне службе Филијала Вршац. 

Јавни конкурс је отворен од дана 29.06.2018. и објављује се на сајту 
www.nsz.gov.rs, на сајту www.vrsac.com, до утрошка расположивих сред-
става, а најкасније до 30.11.2018. године. Јавни конкурс ће бити објављен и у 
листу „Послови“, као и на огласној табли Филијале Вршац. 

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, 
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запо-
шљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финанси-
рању програма или мера активне политике запошљавања предвиђене локалним 
акционим плановима запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, бр. 021-02-00095/2018-24, од 07.05.2018. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања града Новог Пазара за 2018. 
годину и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма или мера активне политике запошљавања, број 3300-101-2/2018 
од 25.05.2018.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НОВИ ПАЗАР

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА 

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

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

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 годи-
на старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао тра-
же дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени, жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије, и износи: 200.000 динара по лицу, односно 
240.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета 
без родитељског старања и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој 
јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs 

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и сте-
пену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Филијали Нови 
Пазар Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
020/330-011 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

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

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих 
средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, 
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запо-
шљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финанси-
рању програма или мера активне политике запошљавања предвиђене локалним 
акционим плановима запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Тутин за 2018. годи-
ну и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализа-
цији програма или мера активне политике запошљавања, број 3300-101-2/2018 од 
28.05.2018.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТУТИН

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да 
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавез-
но социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у сва-
кој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне 
службе - www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у Филијали Нови Пазар 
- Испостава Тутин Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, 
телефон: 020/811-153 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

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

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 30 
дана од дана објаве.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Први утисак је најважнији, будите
испред свих

Јавни позиви
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, 
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запо-
шљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финанси-
рању програма или мера активне политике запошљавања предвиђене локалним 
акционим плановима запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, бр. 021-02-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Тутин за 2018. годи-
ну и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализа-
цији програма или мера активне политике запошљавања, број 3300-101-2/2018 од 
28.05.2018.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТУТИН

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА 

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

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

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 годи-
на старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао тра-
же дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени, жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије, и износи: 250.000 динара по лицу, односно 
300.000 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости који су имали/имају статус дете-
та без родитељског старања и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и 
девастираним подручјима.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој 
јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и сте-
пену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Филијали Нови 
Пазар - Испостави Тутин Националне службе, преко Позивног центра Националне 
службе, телефон: 020/811-153 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

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

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих 
средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и члана 4 Споразума о регулисању 
међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ између Oпштине 
Нова Варош и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2018. годину број 3507-101-1/2018 од 
24.05.2018. године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 
2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА 
ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Испоставе Нова Варош Филијале Пријепоље Националне службе за запо-
шљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој 
предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да 
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавез-
но социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици - Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље Национaлне службе, однос-
но према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици - Испостави 
Нова Варош Филијале Пријепоље Национaлне службе или преузети са сајта Нацио-
налне службе - www.nsz.gov.rs.

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

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у организационој једи-
ници - Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље Националне службе, телефон: 
033/61-258 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делат-
ности које не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици 
- Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље Националне службе и на сајту www.
nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања, 02.07.2018. године, а последњи рок 
за подношење захтева са бизнис планом је 31.08.2018. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 30 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и члана 4 Спора-
зума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма 
АПЗ између општине Нова Варош и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2018. годину број 
3507-101-1/2018 од 24.05.2018. године, a у складу са Националним акционим пла-
ном запошљавања за 2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА 
ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ

Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА

НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају при-
ватном сектору са седиштем или организационом јединицом на територији општине 
Нова Варош, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 годи-
на старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који посао тра-
же дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 
незапослени (на евиденцији НСЗ преко 12 месеци) и жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом 
уредбом Владе Републике Србије, и износи:

Јавни позиви



   |  Број 784 -785 | 04.07.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

• 150.000 динара по лицу, односно 180.000 динара за особе са инвалидите-
том, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година 
старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве 
породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;
• 200.000 динара по лицу, односно 240.000 динара за особе са инвалидите-
том, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година 
старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве 
породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
• 250.000 динара по лицу, односно 300.000 динара за особе са инвалидите-
том, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година 
старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве 
породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој 
јединици Национaлне службе - Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље, однос-
но према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе 
- Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна доку-
ментација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о 
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту 
Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и сте-
пену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у организационој 
јединици - Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље Националне службе, теле-
фон: 033/61-258 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делат-
ности које не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици 
- Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље Националне службе. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања, 02.07.2018. године до 
утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 2018. 
годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину између 
Националне службе за запошљавање - Филијале Чачак и Општине Ивањица од 
29.05.2018. године

ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Ивањи-
ца, у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Ивањица за 
2018. годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих катего-
рија незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, са територије 
општине Ивањица и са евиденције Националне службе за запошљавање - Филијале 
Чачак - Испоставе Ивањица, као и ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених и остваривања одређеног друштвеног интереса. 

У програм јавних радова могу се укључити све категорије теже запошљивих лица 
утврђене Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину, а првен-
ствено теже запошљиве категорије незапослених лица у складу са стањем и потре-
бама локалног тржишта рада, утврђеним Локалним акционим планом запошља-
вања општине Ивањица за 2018. годину.

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

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

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

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединице локалне самоуправе, 
јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удру-
жења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције 
за привредне регистре, са седиштем на територији општине Ивањица.

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

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Национaлнoj служби 
за запошљавање - Филијали Чачак, Испостава Ивањица, Вукадина Стојановића 6, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу.

Јавни конкурс траје од 02.07.2018. године, када је објављен на сајту Националне 
службе за запошљавање и огласној табли Националне службе - Испоставе у Ивањи-
ци, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.07.2018. 
године.

Информације о јавном конкурсу и образац пријаве могу се добити у Националној 
служби за запошљавање - Филијала Чачак - Испостава Ивањица или преузети на 
сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 2018. 
годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину између 
Националне службе за запошљавање - Филијале Чачак и Општине Ивањица од 
29.05.2018. године

ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

У 2018. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије општи-
не Ивањица који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - 
Филијала Чачак - Испостава Ивањица (у даљем тексту: Национална служба) и имају 
завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 
динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених 
или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да 
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавез-
но социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, однос-
но 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној служби за запо-
шљавање - Филијали Чачак, Испостава Ивањица, Вукадина Стојановића 6, непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу.

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

Јавни позив је отворен од 02.07.2018. године, када је објављен на сајту Националне 
службе за запошљавање и огласној табли Националне службе за запошљавање - 
Филијале Чачак - Испостава Ивањица, а последњи рок за подношење захтева 
са бизнис планом је 31.07.2018. године.

Информације о програму, образац захтева са бизнис планом и списак делатности 
које не могу бити субвенционисане доступни су у Националној служби за запошља-
вање - Филијали Чачак, Испостава Ивањица и на сајту Националне службе за запо-
шљавање: www.nsz.gov.rs.
    

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Јавни позиви
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инва-
лидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о крите-
ријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне поли-
тике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa 4 Споразума 
о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ 
између Општине Сјеница и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2018. годину број 3507-
101-2/2018 од 29.05.2018. године, a у складу са Националним акционим планом 
запошљавања за 2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА 
ОПШТИНОМ СЈЕНИЦА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица, незапослених особа са инвалидитетом и незапослених 
у стању социјалне потребе, у складу са Националним акционим планом запошља-
вања за 2018. годину, ради очувања и унапређења радних способности незапосле-
них и незапослених особа са инвалидитетом, као и ради остваривања одређеног 
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба), у сарадњи са Општином Сјеница (у даљем тексту: општина) на основу јавног 
конкурса. 

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености 
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужи-
на трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским 

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

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе,
• културне делатности (само за незапослене особе са инвалидитетом).

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица имају послодавци са седиштем или организа-
ционом јединицом на територији општине Сјеница: органи јединицe локалне самоу-
праве, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задру-
ге, удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар 
Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, 
односно према седишту послодавца, односно у Испостави Сјеница. Пријава се под-
носи непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
Испостави Сјеница Филијале Пријепоље Национaлне службе или преузети на сајту 
www.nsz.gov.rs.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Нацио-
налне службе Филијале Пријепоље - Испостави Сјеница, на телефон: 020/5741-353 
или на сајту www.nsz.gov.rs. 
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 02.07.2018. године, а последњи рок 
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 12.07.2018. године.

Посао се не чека, посао се тражи

Јавни позиви



Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у 
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

1078
Администрација и управа               27 
Трговина и услуге                             38 
Медицина                                        41
Индустрија и грађевинарство             49
Саобраћај и везе                                       51
Ветерина                                                                  52
Наука и образовање                        52
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       Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17) и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26
 
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за управне послове 
и надзор над радом Фонда 

солидарности, звање самостални 
саветник

Одељење за послове у области 
социјалног дијалога, колективног 

преговарања и зарада, Сектор за рад и 
запошљавање
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му 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, радно искуство у струци од нај-
мање пет година, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области социјалног дијалога, колективног преговарања 
и мирног решавања радних спорова, познавање Закона 
о раду, Закона о општем управном поступку, Закона о 
социјално-економском савету, Закон о мирном решавању 
радних спорова, Правилника о регистрацији колективних 
уговора, Правилника о садржају обрасца за остваривање 
права код Фонда солидарности, Правилника о упису син-
диката у регистар, Правилника о упису удружења посло-
даваца у регистар, Правилника о упису локалних савета 
у Регистар, Правилника о поступку мирног решавања 
радног спора - усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за стручно-
оперативне послове у области 

социјалног дијалога и колективног 
преговарања, звање саветник

Одељење за послове у области 
социјалног дијалога, колективног 

преговарања и зарада, Сектор за рад и 
запошљавање
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му 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, радно искуство у струци од нај-
мање три године, познавање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду у делу оснивања и регистрације синдиката 

и удружења послодаваца, утврђивања репрезентатив-
ности синдиката и удружења послодаваца, закључивања 
и регистрације колективних уговора, Закона о социјално 
економском савету, Закона о општем управном поступку, 
Правилника о регистрацији колективних уговора, Пра-
вилника о упису синдиката у регистар, Правилника о упи-
су удружења послодаваца у регистар, Правилника о упи-
су локалних савета у Регистар - усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Македонска 4

3. Радно место за управне послове, звање саветник
Група за нормативне, управне и управно-надзорне 
послове за област запошљавања, Сектор за рад и запо-
шљавање
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му 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 три године радног иску-
ства у струци, познавање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о општем управном поступку, Закона о запошља-
вању странаца, Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, Закона о професионалној рехаби-
литацији и запошљавању особа са инвалидитетом - усме-
но; познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације и процена мотивације 
за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

4. Радно место за послове из области 
заштите ратних меморијала, звање 

млађи саветник - приправник
Одељење за нормативне и послове 

неговања традиција ослободилачких 
ратова Србије, Сектор за пензијско 
и инвалидско осигурање и борачко-

инвалидску заштиту
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких наука или стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

5. Радно место за нормативне 
и послове унапређења области 

борачко-инвалидске заштите, звање 
млађи саветник - приправник

Одељење за нормативне и управно-
надзорне послове за борачко-

инвалидску заштиту, Сектор за пензијско 
и инвалидско осигурање и борачко-

инвалидску заштиту
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му 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, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за подршку правним 
пословима, звање млађи саветник - 

приправник
Одсек за нормативне и правне послове у 
области социјалне и породичне заштите 

и финансијске подршке породици са 
децом, Сектор за бригу о породици и 

социјалну заштиту
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, завршен при-
правнички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

7. Радно место за подршку 
пословима унапређења заштите 

особа са инвалидитетом и 
професионалне рехабилитације 

у предузећима за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом, звање 
млађи саветник - приправник

Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука или природно-математичких наука на основ-
ним 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, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачунару, 
знање енглеског језика.

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено; 
вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

8. Радно место начелник Одељења, 
звање виши саветник

Одељење за контролу, платни промет и 
рачуноводство, Сектор за финансијско 

управљање, рачуноводство и контролинг
1 извршилац

Администрација и управа
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Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске науке - смер финансије и рачуноводство на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање седам година, 
знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о рачуноводству, Закона о буџетском систему, 
Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и 
других прописа којима је уређено пословање буџет-
ских корисника - усмено; познавање рада на рачунару 
- увидом у ECDL сертификат; вештина аналитичког резо-
новања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења - посредно путем стан-
дардизованих тестова; вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

9. Радно место за стручно-
оперативне послове, звање млађи 

саветник - приправник
Одељење за контролу, платни промет и 
рачуноводство, Сектор за финансијско 

управљање, рачуноводство и контролинг
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру економских наука на основ-
ним 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, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

10. Радно место за аналитичке 
послове и израду извештаја у 

области антидискриминационе 
политике, звање самостални 

саветник
Сектор за антидискриминациону 

политику и унапређење родне 
равноправности

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правних наука, политичких наука и социолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање пет година рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит, 
знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о забрани дискриминације, Стратегије за социјал-
но укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за 
период од 2016. до 2025. године; знање енглеског јези-
ка - усмено, познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

11. Радно место за подршку 
аналитичким и другим пословима 
у области антидискриминационе 

политике, звање млађи саветник - 
приправник

Сектор за антидискриминациону 
политику и унапређење родне 

равноправности
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима, знање енглеског језика, позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; знање енглеског језика - усмено; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

12. Радно место за подршку 
планирања и припреме пројеката

Сектор за међународну сарадњу, 
европске интеграције и пројекте, звање 

млађи саветник - приправник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолош-
ких наука или природно-математичких наука на основ-
ним 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, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачунару, 
знање енглеског језика.

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено; 
вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

13. Радно место за оперативне 
послове, звање млађи саветник - 

приправник
Одељење за опште правне послове 

и јавне набавке, Секретаријат 
Министарства
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, завршен при-
правнички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару;  вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

14. Радно место за унутрашњу 
контролу, звање самостални 

саветник
Група унутрашње контроле инспекције

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му 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, радно искуство у струци од нај-
мање пет година, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о инспекцијском надзору, Закона о раду, Закона 
о социјалној заштити, Правилника о облику и начину 
вршења унутрашње контроле инспекције у области рад-
них односа и безбедности и здравља на раду и у области 
социјалне заштите - усмено; познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару; вештина комуника-
ције и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

15. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

I Одељење инспекције рада у Граду 
Београду - Инспекторат за рад

2 извршиоца
Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

16. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

II Одељење инспекције рада у Граду 
Београду - Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

17. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Нови Сад - 
Инспекторат за рад

1 извршилац
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Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
– усмено.

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

18. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Шабац - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Шабац, Господар Јевремова 6/III

19. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Крагујевац - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевића 7

20. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Бор - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 

наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 5/1

21. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Чачак - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 6

22. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Краљево - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића 3

23. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Лесковац - 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-

ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
– усмено.

Место рада: Лесковац, Пана Ђукића 9-11

24. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Косовска 
Митровица - Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, 
Закона о општем управном поступку - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Косовска Митровица, Немањина 48

25. Радно место за подршку управно-
надзорним пословима, звање млађи 

саветник - приправник
Управа за бзбедност и здравље на раду

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких 
наука, природно-математичких наука или медицинских 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, позна-
вање рада на рачунару, познавање енглеског језика. 

У изборном поступку проверавају се: вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационе способности - посредно, путем стандардизо-
ваних тестова; познавање енглеског језика - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару;  вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: 
Анђела Роглић, тел. 011/361-62-62, Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања.

V Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 

Администрација и управа
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односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству уз коју треба назначити 
радно место за које се конкурише; изјава у којој се стран-
ка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), за радно место под редним бојем 8 оригинал 
или оверена фотокопија ECDL сертификата. 

За радна места под редним бројем: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 13 и 25 уверење о подацима о осигурању (стажу 
осигурања) које издаје Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање. Кандидати који у уверењу 
Републичког фонда за пензијско и инвалидскоо осигу-
рања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је 
да доставе све доказе односно потврде, решења и друге 
акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и 
у којем периоду су стекли радни стаж.

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни 
изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведе-
ну изјаву је могуће преузети на веб-страници Министар-
ствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 
www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: За радна места под ред-
ним бројем: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 и 25 радни однос се 
заснива на одређено време и траје једну годину, док се 
за остала радна места радни однос заснива на неодређе-
но време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног 

испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за оглашена радна места, 
провера стручних оспособљености, знања и вештина у 
изборном поступку, обавиће се у Београду, Теразије 41, 
трећи спрат. Провера стручних оспособљености, знања 
и вештина у изборном поступку, за сва радна места, оба-
виће се почев од 25. јула 2018. године, о чему ће канди-
дати бити обавештени, телеграмом, на адресе које наве-
ду у својим пријавама.

Напомене: 

*Приправник - Законом о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), између осталог, прописано је да је при-
правник лице које први пут заснива радни однос у својој 
струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузет-
но радни однос у статусу приправника може засновати и 
са лицем које је код другог послодавца било у радном 
односу краће од времена утврђеног за приправнички 
стаж у степену образовања који је услов за рад на тим 
пословима; да се време проведено у радном односу код 
другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; 
да приправнички стаж на радним местима са високим 
образовањем траје једну годину; да приправник засни-
ва радни однос на одређено време, после спроведеног 
јавног конкурса.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подно-
се појединачне пријаве у којима наводе уз коју од прија-
ва су приложили тражена документа. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, којим је прописано да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата заснива 
на стручној оспособљености, знању и вештинама, канди-
дати са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. Кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ о поло-
женом правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као поверени 
посао), биће одбачене.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министар-
ствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 
www.minrzs.gov.rs, на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглаше-
них радних места.

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 18 став 2, чл. 20 
и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-5058/2018 од 31. маја 2018. 
године, Републичка дирекција за имовину Републике 
Србије, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I Oрган у коме се радна места попуњавају: Репу-
бличка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, 
Краља Милана 16
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку 
пословима уписа права јавне 

својине Републике Србије, у звању 
саветник

у Сектору за евиденцију и послове 
уписа јавне својине Републике Србије, 

у Одељењу за припрему података за 
евиденцију и послове уписа права јавне 

својине Републике Србије, у Групи за 
послове уписа права јавне својине 

Републике Србије и анализу законитости 
спроведеног уписа

1 извршилац

Опис послова: Учествује у поступку прикупљања и 
анализирања исправе којима се обезбеђује упис права 
јавне својине Републике Србије на непокретностима у 
јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима; 
учествује у поступку за упис права јавне својине Репу-
блике Србије у одговарајуће јавне књиге о евиденцији 
непокретности и правима на њима; учествује у изради 
анализе исправности и законитости извршеног уписа 
права јавне својине Републике Србије уз стручну помоћ 
и координацију руководиоца Групе; припрема податке 
о извршеном упису за унос у Регистар јединствене еви-
денције непокретности у јавној својини; пружа потребне 
податке руководиоцу Групе везано за израду извештаја 
из делокруга рада Групе; обавља друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му 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 3 године радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста - Word) - практичним радом на рачунару, про-
вера знања - познавање законских прописа: који регули-
шу област укњижбе, Закон о поступку уписа у катастар 
непокретности и водова, Закон о јавној својини; и вешти-
на комуникације - провераваће се усмено, разговором.

Администрација и управа
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2. Радно место за утврђивање 
законитости коришћења и 

управљања стварима у јавној 
својини, у звању саветник

у Сектору за имовински поступак, у 
Одељењу за имовинско-правне послове, 

у Одсеку за управљање и заштиту 
 јавне својине
1 извршилац

Опис послова: Припрема акте ради спровођења 
поступка управљања стварима у својини Републике 
Србије чији је корисник Република Србија и стварима у 
својини Републике Србије за које није одређен корис-
ник или носилац права коришћења; припрема предло-
ге аката за Владу у поступцима давања на коришћење 
непокретности којима управља Дирекција; проверава 
основаност и законитост поднетих захтева који се односе 
на управљање стварима у јавној својини и обавештава 
подносиоце захтева о недостацима и начину закони-
тог поступања у погледу управљања стварима у јавној 
својини Републике; врши надзор у поступцима распо-
лагања, управљања и коришћења имовине Републике 
Србије; учествује у иницираном поступку за утврђивање 
законитости располагања имовином Републике Србије; 
учествује у поступку за утврђивање постојања и важења 
правног основа за коришћење имовине Републике 
Србије; припрема аката о давању сагласности Дирекције 
у поступцима управљања стварима у јавној својини за 
које је Дирекција надлежна и обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста - Word) - практичним радом на рачунару, про-
вера знања - познавање законских прописа који регули-
шу област јавне својине Закон о јавној својини, део ЗОО 
о уговорима и вештина комуникације - провераваће се 
усмено, разговором.

3. Радно место за праћење 
реализације уговора, у звању 

саветник
у Сектору за имовински поступак, у 

Одељењу за располагање становима и 
гаражама

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове везане за праћење 
реализације уговора у погледу извршавања уговорних 
обавеза на начин и у роковима предвиђеним угово-
ром, прикупља и анализира закључене уговоре о рас-
полагању становима и гаражама у и учествује у изради 
извештаја; прикупља потребну документацију и врши 
анализу и систематизује прикупљену документацију 
ради праћења испуњења уговорених обавеза; предузима 
потребне мере и радње у сарадњи са Државним право-
бранилаштвом у случају неиспуњења уговорних обавеза 
ради заштите имовинских права и интереса Републике 
Србије; доставља потребне податке судовима и дру-
гим државним органима у вези реализације уговора и 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 година радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-

да текста - Word) - практичним радом на рачунару, про-
вера знања - познавање законских прописа који регули-
шу област становања: Закон о становању и одржавању 
стамбених зграда и Закон о јавној својини и вештина 
комуникације - провераваће се усмено, разговором.

4. Радно место за прикупљање 
и припрему података, у звању 

саветник
у Сектору за грађевинско земљиште, у 

Одељењу за располагање грађевинским 
земљиштем путем отуђења и 

прибављања, у Групи за припрему 
аката за Владу
1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступак прикупљања доку-
ментације о индентификацији, премеру и заузећу парце-
ле; утврђује површине објекта и евентуална одступања 
у односу на упис у катастру; учествује у поступку ради 
утврђивања правног основа за располагање земљиштем; 
учествује у поступку по позиву суда или другог надлеж-
ног органа за увиђај на лицу места; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке или стручне области геодетског инжењер-
ства на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 година радног искуства у стру-
ци  и познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста - Word, обрада табела - Excel, познавање рада 
на интернету) - практичним радом на рачунару, провера 
знања - познавање законских  прописа Закон о држав-
ном премеру и катастру и део Закона о планирању и 
изградњи који се односи на катастар и вештина комуни-
кације - провераваће се усмено, разговором.

5. Радно место за спровођење 
поступка, у звању самостални 

саветник
у Сектору за грађевинско земљиште, 

у Одељењу за успостављање стварних 
права на грађевинском земљишту, без 

отуђења (службености, закупи), у Групи 
за припрему претходне документације

1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступак припреме прет-
ходне документације ради утврђивања правног осно-
ва за успостављање стварних права на грађевинском 
земљишту, без отуђења (службености, закупи); при-
према документацију ради давања сагласности на спро-
вођење поступка препарцелације; припрема докумен-
тацију ради спровођење радњи и поступака уписа или 
промене уписа на грађевинском земљишту у својини 
Републике Србије; даје стручна мишљења и неопходне 
информације органима државне управе који се односе на 
спровођење поступка за успостављање стварних права 
на грађевинском земљишту, без отуђења (службености, 
закупи и друго); припрема мишљења на нацрте аката 
чији су предлагачи други органи; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина 
рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, 
обрада текста - Word) - практичним радом на рачунару, 
провера знања - познавање законских и подзаконских 

прописакоји регулишу област грађевинског земљишта: 
Закона о промету непокретности, Закон о планирању и 
изградњи и Закон о јавној својини и вештина комуника-
ције - провераваће се усмено, разговором.

6. Радно место за припрему аката, у 
звању самостални саветник

у Сектору за грађевинско земљиште, 
у Одељењу за успостављање стварних 
права на грађевинском земљишту, без 

отуђења (службености, закупи), у Групи 
за припрему аката

1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступак утврђивања правног 
основа за успостављање стварних права на грађевин-
ском земљишту, без отуђења (службености, закупи и 
друго) ради припреме аката; припрема и учествује у 
изради уговора о закупу и службености на грађевинском 
земљишту; израђује правна мишљења која се односе 
на поступак давања у закуп грађевинског земљишта; 
припрема мишљења на нацрте аката чији су предлага-
чи други органи; даје стручна мишљења и неопходне 
информације органима државне управе који се односе 
на спровођење поступка успостављање стварних права 
на грађевинском земљишту, без отуђења (службености, 
закупи); учествује у поступку припреме акта који се одно-
си на утврђивање удела државне својине код правних 
лица и стављање хипотеке на непокретности у своји-
ни Републике Србије; учествује у поступку спровођења 
радњи ради уписа или промене уписа на грађевинском 
земљишту у својини Републике Србије; учествује у пре-
дузимању потребних мера у сарадњи са Републичким 
државним правобранилаштвом ради заштите имовинско 
- правних интереса Републике Србије; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста - Word) - практичним радом на рачунару, про-
вера знања - познавање законских прописа који регули-
шу облигационе односе, део ЗОО-а, Закона о планирању 
и изградњи, Закон о јавној својини, Закон о хипотеци и 
вештина комуникације - провераваће се усмено, разго-
вором.

7. Радно место за спровођење 
поступка располагања 

непокретностима, у звању саветник
у Сектору за управљање и располагање 
стварима у јавној својини стеченим по 

сили закона у Одељењу за располагање 
стварима у јавној својини Републике 

Србије, у Групи за располагање 
непокретностима у јавној својини 

Републке Србије
1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге закључака за Владу 
у поступцима отуђења, давања у закуп односно давања 
на коришћење непокретности у јавној својини Републи-
ке Србије, које користе органи и организације терито-
ријалне аутономије и локалне самоуправе и јавне службе 
(јавна предузећа, установе), дипломатско-конзуларна 
представништва; проверава основаност и законитост 
поднетих захтева који се односе на начине располагања 
непокретностима у јавној својини Републике Србије и 
обавештава кориснике о недостацима; учествује у при-
преми акта у поступцима располагања имовином бивше 
СРЈ, као и имовином на територији држава сукцесо-
ра бивше СФРЈ, учествује у поступку припреме начина 
решавања нерегулисаних својинско-правних односа у 
вези непокретности у јавној својини Републике Србије 
са аспекта заштите имовинских права и интереса Репу-
блике Србије у поступку пред Владом; прати реализа-
цију донетих закључака Владе; припрема информације 

Администрација и управа
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и извештаје Влади о реализацији донетих закључака; 
припрема акте за спровођење поступка јавне лицитације 
или поступка прикупљања писмених понуда у поступ-
цима располагања непокретностима у јавној својини 
Републике Србије и избор најповољнијег понуђача, који 
су дати у надлежност Републичкој дирекцији за имо-
вину Републике Србије, а на основу донетих закључа-
ка Владе; учествује у поступку предлагања  процедура 
везано за отуђења, давања у закуп односно давања на 
коришћење; припрема материјале у вези изјашњења о 
испуњености услова за признавање и враћање права по 
Споразуму о питањима Сукцесије, а по захетву, судова 
и других државних органа; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијима, специјалистичким академским студијима, 
специјалистичким струковним студијима, односно на 
основним студијима у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијима на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста - Word) - практичним радом на рачунару, про-
вера знања - познавање законских прописа који регули-
шу област располагања јавном својином, Закон о јавној 
својини, део ЗОО-а и вештина комуникације - провера-
ваће се усмено, разговором.

8. Радно место за праћење 
реализације уговора, у звању 

саветник
у Сектору за управљање и располагање 
стварима у јавној својини стеченим по 
сили закона, у Одељењу за управљање 
стварима у јавној својини Републике 

Србије, у Групи за спровођење поступка 
управљања стварима у јавној својини 

Републике Србије
1 извршилац

Опис послова: Oбавља послове прикупљања и евиден-
тирања закључених уговора којима се ствари стечене по 
сили закона поверавају на чување локалним самоупра-
вама до одређивања коначног корисника; и послове 
евидентирања решења која се доносе у поступку пред 
Дирекцијом; формира досијеа за појединачне уговоре 
и прати кретање и реализацију тих уговора, прикупља 
неопходну документацију у поступку управљања ства-
рима стеченим по сили закона у јавној својини Републи-
ке Србије; обавља послове информисања корисника; 
сачињава извештаје и припрема податке за статистичке 
и друге анализе; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 година радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина рада 
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обра-
да текста - Word) - практичним радом на рачунару, про-
вера знања - познавање законских прописа који регули-
шу област стицања по сили закона у јавну својину: Закон 
о јавној својини, Закон о хипотеци, део Закона о наслеђи-
вању и Закона о стечају и вештина комуникације - прове-
раваће се усмено, разговором.

9. Радно место за планирање 
поступка инвестиционог и техничког 

одржавања, у звању саветник
у Одељењу за контролу коришћења 

јавне својине, у ужој унутрашњој 
јединици ван сектора, у Групи за 
грађевинско-техничке послове

1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује документацију у 
поступцима управљања непокретним и покретним ства-
рима у јавној својини ради сачињавања плана о неопход-
ности инвестиционог и текућег одржавања; проверава 
поднете захтеве који се односе на давање на коришћење 
ствари у јавној својини и обавештава подносиоце захте-
ва о недостацима и обавезама за инвестиционо и текуће 
одржавање; учествује у припреми предлога јавних огла-
шавања и позива; прати реализацију закључених угово-
ра, учествује у припреми информација и извештаја Вла-
ди о реализацији истих; припрема акте за спровођење 
поступка инвестиционог и текућег одржавања капитал-
них објеката или поступка прикупљања писмених пону-
да; води евиденцију о поступцима управљања стварима 
у јавној својини, обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање 3 година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит и познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина 
рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, 
обрада текста - Word, ) - практичним радом на рачунару, 
провера знања - познавање законских прописа Закон о 
јавној својини, део ЗОО-а којим се регулише област уго-
вора - закупи и вештина комуникације - провераваће се 
усмено, разговором.

III Место рада: за сва радна места место рада је Бео-
град.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка дирек-
ција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Мила-
на 16, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Љиљана Милутиновић, тел. 011/3346-397, у 
периоду од 11.00 до 14.00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношње пријава на конкурс: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање - 
листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број радног места из текста конкурса као и назив радног 
места за које се конкурише, име и презиме, датум и место 
рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства у степену стручне спреме про-
писане за радно место на које се конкурише, са кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеруч-
но потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема која је наведена у условима за радно место;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или дру-

ги акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је стече-
но радно искуство);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама.

Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Уколико кандидат не достави 
попуњену и својеручно потписану изјаву, а документа-
ција није потпуна, пријава на конкурс ће бити одбачена.

Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Републич-
ка дирекција за имовину Републике Србије - Конкурси, 
www.rdi.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту. Кандидати могу уз 
пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службе-
ну евиденцију воде други органи, у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка.

IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашена радна места, провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина у изборном поступку обавиће се 
у Београду, у просторијама Палате „Србија“, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и прос-
торијама Републичке дирекције за имовину РС, почев од 
16. јула 2018, о чему ће кандидати бити накнадно оба-
вештени телефоном, на број који су дужни да наведу у 
својим пријавама или имејл-адресу.

Напомена: За наведена радна места радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, подлежу 
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под усло-
вом да исти положе до окончања пробног рада. Канди-
дати са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. Кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ о поло-
женом правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Са кандидатима који кон-
куришу на радна места и чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви 
потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају 
услове за рад на наведеним радним местима, обавиће 
се најпре провера вештине рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару. Ова фаза изборног поступка 
је елиминациона, тако да само кандидати који покажу 

Администрација и управа
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задовољавајуће резултате након провере вештине рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару, могу да 
приступе наредном делу изборног поступка, и то усменој 
провери знања и вештина комуникације. Кандидати који 
конкуришу на више радних места подносе појединачне 
пријаве за свако од радних места за које конкуришу, с 
напоменом уз коју пријаву су доставили тражена доку-
мента за та радна места.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или фотокопији овереној код 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској упра-
ви или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страни Републичке 
дирекције за имовину, на порталу е-управе, у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
и на интернет страни Службе за управљање кадровима.

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

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН

Министарство финансија - Управа за дуван, на осно-
ву члана 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/2014 и 94/17) и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број 112-9497/2017 од 29. септембра 2017. године, огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 
ФИНАНСИЈА - УПРАВИ ЗА ДУВАН

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство финансија - Управа за дуван, Београдска 70/1, 
Београд 

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за евиденционе послове
у звању референт у Одсеку за студијско-

аналитичке и евиденционе послове
1 извршилац

Опис послова радног места: евидентира извештаје 
привредних субјеката који обављају производњу, обра-
ду и промет дувана и дуванских производа, врши унос 
података из тих извештаја у базу података и ажурира је; 
комплетира документацију по поднетим извештајима; 
одлаже, чува и архивира извештаје у складу са прописи-
ма; претражује и припрема податке из евиденција реле-
вантне за анализу и пружа подршку у обради података, 
у циљу израде извештаја; умножава материјале, пружа 
подршку у изради штампаних, информативних мате-
ријала, припрема осталу пошту за експедицију и обавља 
курирске послове; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: средња стручна 
спрема друштвеног, природног или техничког смера или 
гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару (MS Word и MS Excel).

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о дувану, Правилника о садржини и начину 
вођења евиденција од стране произвођача и обрађи-
вача дувана, Правилника о садржини и начину вођења 
евиденција од стране произвођача дуванских произво-
да, трговаца на велико и мало дуванским производима, 
увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно 
дуванских производа - провераваће се усменим путем; 

познавање рада на рачунару (MS Word и MS Excel) - про-
вераваће се практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - провераваће се усменим путем.

III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време.

IV Место рада: Београд, Београдска 70/1.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија - Управа за дуван, 11000 Београд, Београдска 
70/1, са назнаком: „За јавни конкурс”.

VI Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Ружица Петровић, телефон 011/3021-
823 и 3021-801.

VII Услови за рад на свим радним местима: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа „Послови” Националне службе за 
запошљавање. 

IX Докази који се прилажу: потписана пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти из којих се може утврдити у ком 
периоду, на којим пословима и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија потврде да кандидату раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа, издата од стране државних 
органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не под-
несе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат може да 
достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Управе за дуван: www.duvan.
gov.rs, у делу: „Запошљавање/Конкурси за извршилачка 
радна места“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа. 

X Meсто, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашена радна места, провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина, обавиће се почев од 06. авгус-
та 2018. године у просторијама Министарства финансија 
- Управе за дуван, Београд, Београдска 70/1, о чему ће 
учесници конкурса благовремено бити обавештени на 
бројеве телефона или адресе које наведу у својим прија-
вама, односно путем електронске поште на имејл-адресе.

Напомена: Кандидат који први пут заснива радни однос 
у државном органу подлеже пробном раду у трајању од 
6 месеци. Кандидат који нема положен државни стручни 
испит може се примити на рад под условом да положи 
државни стручни испит до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској упра-
ви или суду) биће одбачене закључком конкурсне коми-
сије.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници 
Mинистарства финансија - Управе за дуван: www.duvan.
gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
wеб страници и периодичном издању огласа „Послови” 
Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

Београд

На основу члана 55 и члана 61 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 35 ст. 3 Закона о 
Народној скупштини („Службени гласник РС“, бр. 9/10 
и 108/13-др.закон), члана 2, 12, 13, 15, 17 и члана 18 
Одлуке Административног одбора о образовању и начи-
ну рада конкурсне комисије за спровођење интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у Служ-
би Народне скупштине Републике Србије 28 број 112-
2808/06 од 18. септембра 2006. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
оглашава јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких 

радних места
у Служби Народне скупштине

Орган у коме се раднo местo попуњава: Народна 
скупштина

Радна места која се попуњавају:

1. Млађи саветник у одбору
у Одељењу за економско-финансијска 
питања, у Сектору за законодавство, у 

звању млађи саветник
1 извршилац

Опис: Учествује у припреми седнице одбора; врши 
електронску припрему седнице одбора; учествује у орга-
низовању састанака секретара одбора са председником 
и члановима одбора, присуствује састанку и сачињава 
белешку о одржаном састанку; припрема стручне инфор-
мације за секретара одбора; присуствује седници одбора, 

Администрација и управа
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прати ток седнице и резултате гласања; упознаје се са 
текућим активностима Народне скупштине и прикупља 
податке од значаја за рад одбора коришћењем свих рас-
положивих ресурса; прати прописе од значаја за рад 
одбора, упознаје се са предметима одбора и сачињава 
списак предложених и донетих аката из делокруга рада 
одбора; обавља и друге послове из делокруга рада одбо-
ра по налогу руководиоца Сектора, начелника Одељења 
и секретара одбора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету и завршен приправнички 
стаж или најмање пет година радног стажа у државним 
органима, положен државни стручни испит, познавање 
енглеског језика, познавање рада на рачунару.

2. Административни секретар за 
послове одбора

у Одељењу за уставно-правни систем 
и организацију власти, у Сектору за 
законодавство, у звању референт

1 извршилац

Опис: По налогу секретара одбора доставља сазив за 
седницу одбора члановима одбора, односно њиховим 
заменицима; председнику и потпредседницима Народне 
скупштине; генералном секретару, заменицима и помоћ-
ницима генералног секретара; посланичким групама, 
организационој јединици за односе са јавношћу, Влади 
и предлагачу акта; врши електронску припрему седни-
це одбора; обавештава све чланове одбора о времену 
и месту одржавања седнице; обезбеђује салу за одржа-
вање седнице и састанака одбора и присуство пратећих 
служби неопходних за рад одбора (стенографе, снима-
теље, бифе, протокол и др.); умножава материјал по 
упутству секретара одбора и благовремено га доставља 
члановима и заменицима чланова одбора; присуствује 
седници одбора, води евиденцију о присутнима на седни-
ци и састанку одбора о чему извештај доставља надлеж-
ној организационој јединици за финансијско-материјал-
не послове у Народној скупштини; ажурира оригиналну 
документацију и обрађене предмете и доставља их архи-
ву, односно писарници Народне скупштине; по потреби, 
припрема преглед, односно списак амандмана на пред-
лог закона који се разматра на седници одбора; води еви-
денцију предмета, односно представки упућених одбору 
и експедује материјал одбора на одговарајуће адресе; 
води евиденцију о давању сала за одржавање седница и 
састанака; води евиденцију о присуству народних посла-
ника на седници Народне скупштине и, по потреби, врши 
пребројавање гласова на седници Народне скупштине; 
води евиденцију и ажурира податке о урученим налеп-
ницама за паркирање возила и паркинг картицама за 
народне посланике и друге функционере у Народној 
скупштини, као и запослене у Служби; врши припрему 
материјала за потребе вођења судских спорова; Обавља 
и друге административно-техничке послове из делокруга 
рада одбора по налогу руководиоца Сектора, начелника 
Одељења и секретара одбора.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем 
трајњу, гимназија или средња стручна школа друштве-
ног, природног или техничког смера, најмање две годи-
не радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, познавање рада на рачунару.

3. Оператер за припрему и уношење 
података, сигнирање и завођење 

поште
у Одсеку писарнице са експедицијом и 

архивом, у Одељењу за административне 
послове, у Сектору за опште послове, у 

звању референт
1 извршилац

Опис: Непосредно прима поднеске и пошту преко 
поштанске службе и курира; отвара и прегледа пошту и 
распоређује је по организационим јединицама и класи-
фикује предмете по материји; уноси и ажурира податке 
у електронској бази података који настају у раду писар-

нице; заводи предмете и акте у скраћени деловодник и 
попис аката, уписује предмете у доставне књиге и про-
слеђује корисницима преко курира; обавља пријем, рас-
поређивање, завођење, доставу и архивирање електрон-
ских докумената у складу са прописом којим се уређује 
електронско канцеларијско пословање; врши здружи-
вање предмета и аката; врши пријем странака и даје 
обавештења усмено; разводи предмете; архивира пред-
мете и активира архивиране предмете; води евиденцију 
о присуству народних посланика на седници Народне 
скупштине и, по потреби, врши пребројавање гласова на 
седници Народне скупштине; обавља и друге послове из 
делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека, начелни-
ка Одељења и руководиоца Сектора.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем 
трајању, гимназија или средња стручна школа друштве-
ног, природног или техничког смера, најмање две годи-
не радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

4. Техничар за електронске системе
у Одсеку за електронске системе, 

у Одељењу за електронику, 
телекомуникације и информатику, у 

Сектору за оперативно-техничке послове 
и информационе технологије, у звању 

референт
1 извршилац

Опис: Одржава и контролише исправност конференцијс-
ког и других електронских система у Народној скупшти-
ни и спроводи мере њихове заштите; води евиденцију 
о радовима на конференцијском и другим електрон-
ским системима у Народној скупштини у електронском и 
папирном облику; припрема, издаје и евидентира сталне 
и привремене идентификационе картице и формира лис-
тинге са конференцијског система у Народној скупшти-
ни; обавља, по налогу шефа Одсека, послове за потре-
бе других електронских система у Народној скупштини; 
формира аудио и видео записе, као и њихову софтверску 
обраду и архивирање уз помоћ специјализованог апли-
кативног софтвера, по одобрењу генералног секретара, 
врши дистрибуцију архиве аудио и видео записа народ-
ним посланицима и другим корисницима у Народној 
скупштини путем рачунарске мреже или преносивих 
медијума; обавља и друге послове из делокруга рада 
Одсека по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и 
руководиоца Сектора.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем 
трајању, гимназија или средња стручна школа друштве-
ног, природног или техничког смера, најмање две годи-
не радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит.

5. Телефонски техничар
у Одсеку за информационо-

комуникационе технологије, у Одељењу 
за електронику, телекомуникације и 

информатику, у Сектору за оперативно-
техничке послове и информационе 

технологије
1 извршилац

Опис: Одржава телефонске централе, телефонску и 
телекомуникациону опрему, телефонске и телекомуни-
кационе инсталације у објектима које користи Народна 
скупштина; врши контролу исправности и редовне кон-
тролне прегледе телекомуникационе опреме; отклања 
кварове на телефонским линијама, телефаксима, теле-
фонима и секретарским гарнитурама у Народној скупшти-
ни; води евиденцију о структури и распореду телефонске 
и мрежне опреме; помажу корисницима у савладавању 
рада на мобилним телефонима као и одржавању истих; 
помаже телефонистима-оператерима у њиховом раду; 
обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по 
налогу шефа Одсека, начелника Одељења и руководио-
ца Сектора.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем 
трајњу, гимназија или средња стручна школа техничког 
смера, најмање две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит.

6. Техничар
у Одељењу за инвестиционо одржавање 

објеката, заштиту и одржавање 
културних добара, у Сектору за 
оперативно-техничке послове и 

информационе технологије
1 извршилац

Опис: Снима и израђује скице постојећег стања објека-
та; учествује у изради предмера грађевинско-занатских 
радова; учествује у прибављању потребних дозвола и 
сагласности, даје податке за формирање техничке доку-
ментације; води евиденцију о техничкој документацији и 
одговоран је за архивирање техничке документације из 
делокруга рада Одељења и Сектора; уноси и обрађује 
податке и документа настала у раду у одговарајуће соф-
тверске пакете; обавља и друге послове из делокруга 
рада Одељења по налогу начелника Одељења и руко-
водиоца Сектора.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем 
трајању, средња стручна школа техничког смера, нај-
мање две године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачунару и 
коришћење оперативног програма „AUTOCAD“ и позна-
вање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
области из делокруга рада Народне скупштине и стручно 
знање које је неопходно за обављање послова на рад-
ном месту.

Знање, стручне оспособљености и вештина комуникације 
кандидата провераваће се увидом у податке из пријаве 
(вреднује се и садржина пријаве на конкурс) и питањима 
која ће се кандидатима усмено постављати (разговор). 

Место рада: Београд, Улица краља Милана 14 и Трг 
Николе Пашића 13.

Општи услови за запослење: да је учесник конкур-
са држављанин Републике Србије; да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да учес-
ник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 
дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
писана пријава са биографијом (у пријави назначити 
назив радног места за које се конкурише, име и прези-
ме кандидата, место и датум рођења, адресу становања, 
контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс, пријава мора да буде својеручно потписана), ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција (извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима/уверење о положеном правосудном испиту) или ће 
то орган учинити уместо њега. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. Наведену изјаву је могуће преузети на 
сајту Службе за управљање кадровима: http://www.suk.
gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot); оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или 
други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно 
искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа издате од стране државног органа у којем је 
учесник јавног конкурса био у радном односу; оригинал 
или оверена фотокопија уверења суда да против канди-
дата није покренута истрага нити је подигнута оптужни-
ца за кривична дела која се гоне по службеној дужности 
и оригинал или оверена фотокопија уверења из казнене 
евиденције (тј. да лице није осуђивано) које издаје МУП.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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Адреса на коју се подносе пријаве: Народна 
скупштина, Одељење за људске ресурсе, Трг Николе 
Пашића 13, са назнаком „За јавни конкурс“.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, 
разумљиве, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
провера оспособљености, знања и вештина кандидата у 
изборном поступку, обавиће се у Београду, у просторија-
ма Зграде Народне скупштине, Улица краља Милана 14, 
почев од 30. јула 2018. године, са почетком у 10.00 часо-
ва, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на кон-
такте (мејл адресе или адресе становања или на бројеве 
телефона које су навели у својим пријавама).

НАПОМЕНА: Радни однос заснива се на неодређено вре-
ме. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у тајању од 6 месеци. 
Кандидати који немају положен државни стручни испит 
могу се примити на рад под условом да положе држав-
ни стручни испит до окончања пробног рада. Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу, или овереној фотокопији од надлежног орга-
на, као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве, биће одбачене закључком конкурсне 
комисије. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама у 
основним судовима, односно у општинским управама као 
поверени посао) као докази се могу приложити и фотоко-
пије документа која су оверена пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским управама. 

Овај оглас се објављује на веб-страници Народне 
скупштине www.parlament.gov.rs, на огласним таблама 
Народне скупштине и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

Додатна обавештења о конкурсу: Одељење за људ-
ске ресурсе 3026-014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар Николе Тесле 42-а

На основу чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/2017), чл. 17, 18, 19, 20 
и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), закључака Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
бр. 112-10300/2017 од 25.10.2017. године и 51 бр. 112-
3889/2018 од 25.04.2018. године, а у складу са Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Првом основном суду у Београду посл. бр. Су I 9 - 
1/2017 од 07.09.2017. године, председник Првог основног 
суда у Београду, судија Снежана Стевовић оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У 

БЕОГРАДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Први 
основни суд у Београду, Београд, Савска 17а

II Радно место које се попуњава: 

Радно место судијски сарадник, 
звање: саветник

3 извршиоца

Услови за рад на радном месту судијски сарад-
ник: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен правосуд-
ни испит и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о облигационим односима, Закона о парничном 
поступку, Закона о ванпарничном поступку, Закона о кри-
вичном поступку, Кривичног законика, Породичног зако-
на, Закона о извршењу и обезбеђењу - усмени разговор 
са учесницима јавног конкурса и вештина комуникације 
- непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног 
конкурса.

III Општи услови за рад: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа, да учесник конкурса има општу здравствену спо-
собност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава за радно место судијски сарадник потписана 
својеручно, са контакт адресом и бројем телефона; био-
графија; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о положеном правосудном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа, издате од 
стране државног органа у ком је учесник јавног конкурса 
био у радном односу; оригинал или оверена фотокопија 
лекарског уверења о општој здравственој способности за 
рад; Образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник конкурса 
опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њих.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству и уверење о положеном правосудном 
испиту. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 
1а) којом се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. Обрасце 1 
и 1а можете преузети на интернет презентацији Првог 
основног суда у Београду у оквиру обавештења о јавном 
конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена у општини, суду или код јавног бележника. 
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко су на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована. 

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се подносе на шалтеру пријема Првог 

основног суда у Београду, на адреси: Нови Београд, Буле-
вар Николе Тесле 42 или поштом на наведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на јавни конкурс“. 

VI Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове 
за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су бла-
говремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће 
спровести изборни поступак у просторијама Првог осно-
вног суда у Београду, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наве-
дене у пријавама. 

VII Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Сања Кауцки и Милка Јоксимовић, телефон: 
011/655-3911 или зграда суда на Новом Београду, Буле-
вар Николе Тесле бр. 42а, четврти спрат, канцеларија бр. 
4.35.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на 
неодређено време. Пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини, суду или код јавног бележника, као и непот-
пуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве 
пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 
Државни службеник који се пријављује на конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. 

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво  уз писмени захтев учесни-
ка. Први основни суд у Београду не врши дискриминацију 
на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и 
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола. Овај оглас објављује се на 
интернет презентацији Првог основног суда у Београду, 
на интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 20 став 1 и 2, 
члана 21 и 22 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пре-
чишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-
11594/2017 од 28. новембра 2017. године, Министарство 
привреде, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ

I Орган у коме се раднo местo попуњава: Минис-
тарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за послове вршења 
стручног надзора, звање самостални 

саветник
Група за контролу спровођења 

пројеката, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте

1 извршилац

Опис послова радног места: Уводи извођаче радова у 
посао у складу са закљученим уговорима; обавља посло-
ве праћења и контроле реализације пројеката на терену 
у складу са пројектно-техничком документацијом и грађе-

Администрација и управа
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винском дозволом; врши контролу достављене докумен-
тације о извођењу радова; врши проверу испуњености 
свих врста предуслова за плаћање испостављених ситу-
ација и других финансијских докумената пре извршеног 
плаћања; сарађује са извођачима радова и стручним 
надзором, јединицама локалне самоуправе и другим 
органима државне управе у вези са реализацијом угово-
ра; прати уговорене рокове и припрема документацију 
за потребе анексирања уговора, израђује појединачне 
извештаје о физичкој реализацији пројеката на основу 
извршене теренске контроле; учествује и сарађује са 
комисијама за технички преглед објеката; учествује у 
изради збирних извештаја о теренској контроли; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
или техничко-технолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање пет година радног искуства у стру-
ци; лиценца за одговорног пројектанта или одговорног 
извођача; положен државни стручни испит; познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о планирању и изградњи, познавање послова 
праћења и контроле реализације инфраструктурних 
пројеката - усмено; познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
усмено.

III Место рада: Београд, Влајковићева 10

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назна-
ком: „За јавни конкурс“ и навођењем радног места за које 
се пријава подноси.

V Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Александра Живковић Јакшић и Бранислава 
Стојановић (011/3642-776).

VI Oпшти услови за запослење на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству, уз коју треба назначи-
ти радно место на које се конкурише; изјава у којој се 
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о поседовању лиценце 
за одговорног пројектанта или одговорног извођача.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ могу се приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. годи-

не у основним судовима, односно општинским управама.

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима/ уверење 
о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) пропи-
сано је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Министарства привреде www.
privreda.gov.rs, у делу: Јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. 

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

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време. 

X Meсто, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина, које се вреднују у избор-
ном поступку, обавиће се почев од 30. јула 2018. године 
у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на 2 (источно крило), о чему ће кандидати благовреме-
но бити обавештени на бројеве телефона које наведу у 
својим пријавама.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду 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. Сходно члану 
9 Закона о државним службеницима, којим је утврђено 
да су кандидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, 
знању и вештинама, кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног стручног 
испита. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљи-
ве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или код јавног бележника, биће одба-
чене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Mинистарства 
привреде: www.privreda.gov.rs, веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-уп-
раве, на огласној табли, интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 
17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пре-
чишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадро-
вима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министар-
ство културе и информисања, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - 
руководилац Сектора за савремено 

стваралаштво и креативне 
индустрије у Министарству културе 
и информисања, положај у трећој 

групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава 
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, 
односно стручне области у оквиру образовно-уметнич-
ког поља уметности на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање девет година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; знање једног страног језика и 
познавање рада на рачунару; држављанство Републике 
Србије; 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.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за савремено ствара-
лаштво и креативне индустрије у Министарству култу-
ре и информисања; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације - увидом у податке из 
пријаве и разговором; знање једног страног језика - уви-
дом у доказ о знању једног страног језика; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или 
увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, орга-
низационе способности и вештина руковођења - посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Влајковићева 3.

2. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за развој дигиталне 

истраживaчке инфраструктуре 
у области културе и уметности 

у Министарству културе и 
информисања, положај у трећој 

групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава 
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких наука или друштвено-хуманистич-
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ких наука или из уметничке, односно стручне области у 
оквиру образовно-уметничког поља уметности на основ-
ним 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 студија-
ма на факултету; радно искуство у струци од најмање 
девет година; знање енглеског језика; положен државни 
стручни испит; познавање рада на рачунару; држављан-
ство Републике Србије; 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.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за развој дигиталне истра-
живaчке инфраструктуре у области културе и уметности 
у Министарству културе и информисања; стручна оспо-
собљеност за рад на положају и вештина комуника-
ције - увидом у податке из пријаве и разговором; знање 
енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског 
језика; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на 
рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - посредно, путем стандардизованих тесто-
ва.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Влајковићева 3.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
са кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању и податке 
о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, диплома о стручној спреми, исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство), уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима (лица са положеним право-
судним испитом уместо уверења о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима достављају 
уверење о положеном правосудном испиту), доказ о 
познавању рада на рачунару.

Поред наведених доказа, за положај:
- помоћник министра - руководилац Сектора за савреме-
но стваралаштво и креативне индустрије  у Министарству 
културе и информисања, положај у трећој групи - учес-
ник конкурса је у обавези да достави доказ о знању јед-
ног страног језика;
- помоћник министра - руководилац Сектора за раз-
вој дигиталне истраживaчке инфраструктуре у области 
културе и уметности у Министарству културе и инфор-
мисања, положај у трећој групи - учесник конкурса је у 
обавези да достави доказ о знању енглеског језика.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на 
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на 
рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може 
да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да 
пријави полагање тог испита у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс и да 
Служби за управљање кадровима достави доказ о поло-
женом државном стручном испиту у року од 20 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), про-
писано је, између осталог, да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање 
кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни 
конкурс - попуњавање положаја (навести назив поло-
жаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Ивана Ђуровић, 
тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Минис-
тарства културе и информисања, на интернет страници 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, 
на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски 
род лица на које се односе.

БОР

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И 
МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 19
тел. 030/423-560, 060/3934-495

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да има високо образовање 
и положен стручни испит из области заштите култур-
них добара (на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године или на студијама другог степена - мас-
тер академске студије, специјалистичке академске или 
струковне студије); најмање 5 година радног искуства 
на пословима у области - заштита културних добара; да 
против њега није покренут кривични поступак за дело 
које га чини недостојним за обављање дужности дирек-
тора, односно да правоснажном судском одлуком није 

осуђен на кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора установе; познаје посло-
вање музејских установа и да поседује организаторске 
способности. Приликом избора кандидата за директора, 
УО ће ценити и следеће услове: да познаје пословање 
музејских установа и да поседује организаторске спо-
собности. Конкурсна документација треба да садржи: 
предлог програма рада и развоја Музеја за период од 4 
године и може бити поново именован; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном 
искуству; биографију која мора да садржи елементе који 
доказују стручност из делокруга рада установа култу-
ре са кратким прегледом остварених резултата у раду; 
копију уверења о положеном стручном испиту из области 
заштите културних добара; уверење надлежног органа 
не старије од шест месеци, да против њега није покренут 
кривични поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора, односно да правоснаж-
ном судском одлуком није осуђен за кривично дело које 
га чини недостојним за обављање дужности директора 
установе; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); доказ о општој здравстве-
ној способности - лекарско уверење (оригинал). Пријава 
на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) 
са кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорностима 
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Изборни посту-
пак спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у 
документа достављена уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима. Датум усменог разговора биће одређен 
накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени (телефоном, имејлом и др.). Директора музеја 
именује оснивач (Општина Бор) на период од 4 године на 
предлог УО. О одлуци оснивача о именовању директора 
Музеја обавештава се сваки учесник конкурса. Неблаго-
времене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази УО неће разматрати. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс за директора Музеја”, 
у затвореној коверти. Обавештења о конкурсу: Вишња 
Јовановић, референт за јавне набавке, кадровске и адми-
нистративне послове у Музеју, на телефон: 030/423-560 
или 060/393-4495.

КРАГУЈЕВАЦ

„ЕЛВОД“ ДОО
34000 Крагујевац, Београдска 67

тел. 034/370-280

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године машинске, 
електро, економске или правне струке; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад менаџера; да 
има најмање 5 година рада након стеченог одговарајућег 
образовања; да није осуђиван за кривична дела у вези са 
привредом; да говори и пише један или два светска јези-
ка. Уз пријаву доставити кратку радну биографију. Прија-
ве са биографијом доставити на e-mail: rajaplasic@elvod.
net, са назнаком: „За конкурс за избор директора“. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“.

ПОЖ АРЕВАЦ

БИБЛИОТЕКА
„НИКОЛА СИКИМИЋ МАКСИМ“

12240 Кучево, Трг Вељка Дугошевића 30

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланови-
ма од 24 до 29 Закона о раду, кандидат за радно место 
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директора мора испуњавати и следеће услове: високо 
образовање на студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство 5 година, стручни испит у скла-
ду са законом. Уз пријаву на конкурс доставити доказе 
који потврђују испуњеност горенаведених услова. Прија-
ве доставити на адресу: Библиотека „Никола Сикимић 
Максим“, 12240 Кучево, Трг Вељка Дугошевића 30. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и неуредне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

тел. 063/206-967

Издавање регистрационих 
налепница и остали правни послови

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани прав-
ник.

„ВОН АДЕЛБЕРГ“ ДОО
11080 Земун, Алтина

Александра Поповића 5
тел. 060/666-7902

e-mail: nikola.vona@gmail.com

Секретар
пробни рад од 3 месеца

Опис посла: административни послови, подршка 
надређеном.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, активно 
знање енглеског језика - виши ниво, пожељно знање 
немачког језика, рад на рачунару - интернет, слање и 
примање електронске поште, искуство у раду сматраће 
се као предност. Кандидати се могу пријавити у року од 
30 дана на телефон: 060/666-7902.

LE PETIT PIAF
11000 Београд, Скадарска 34

тел. 069/187-2284

Собарица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Канди-
дати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање: 20.07.2018. године.

„ПРОСПОРТ“ ДОО
11080 Земун, Милоша Бандића 18

тел. 064/1136-726
e-mail: infoeprosport-shop.eu

Сервисер
дијагностика, наручивање и замена 
електронских компоненти фитнес 

опреме

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме електротех-
ничког смера, предност кандидатима који су шест месеци 
евидентирани као незапослена лица.

Монтер спортске опреме
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, возачка 
дозвола Б категорије, предност кандидатима који су шест 
месеци евидентирани као незапослена лица.

ОСТАЛО: Кандидати се могу јавити на горенаведени 
контакт телефон или путем имејл-адресе до 05.07.2018. 
године.

TRADITIONAL TRADE 
DISTRIBUTION DOO

11090 Београд
Ауто-пут Београд - Нови Сад 294а

тел. 063/555-371
e-mail: goran.kovacevic@min.rs

Мајстор одржавања
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме електрома-
шинског смера, возачка дозвола Б категорије, искуство 
на одржавању процесне опреме. Кандидати се могу јави-
ти на горенаведени контакт телефон или путем имејл-ад-
ресе.

ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА АС
„БРАЋА СТАНКОВИЋ“

Београд, Гроцка
Бегаљица, Бориса Кидрича 1

тел. 062/885-37-96

Магационер
на одређено време од 6 месеци

10 извршилаца

Опис послова: магационер, рад на одвајању робе.

УСЛОВИ: основно образовање, средње образовање било 
ког смера, основно знање рада на рачунару, пожељно 
радно искуство. Пробни рад три дана, раду у сменама и 
ноћни рад, осмочасовно радно време, обезбеђен превоз 
и смештај. Пријаве кандидата на телефон: 062/8853-796 
или на имејл: kristina.bartula@pekara-as.rs, контакт особа 
Кристина Бартула. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

PRO-TECH MAX DOO
11000 Београд - Нови Београд

Милутина Миланковића 34
тел. 011/4230-518

e-mail: ivana.djurovic@gmail.com

Портир
на одређено време, за рад у у Панчеву

5 извршилаца

УСЛОВИ: заштитар имовине - портир, III, IV степен; 3 
месеца радног искуства; возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик - почетни ниво. Рад у сменама, ноћни рад. 
Пробни рад 1 месец. Кандидати треба да се јаве на теле-
фон: 011/423-05-18, контакт лице Ивана Ђуровић.

ПЕКАРА „ТРПКОВИЋ“ ДОО БЕОГРАД 
Београд - Звездара, Димитрија Туцовића 60

Помоћник пекара
место рада: Београд - Звездара, 

Вождовац, Савски венац
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање II степен стручне спреме, радно иску-
ство: небитно. Рад у сменама. 

Продавачица/продавац
место рада: Београд - Звездара, 

Вождовац, Савски венац
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, пожељно 
продавац, продавац у малопродаји прехрамбене робе; 
радно искуство небитно. Рад у сменама.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефоне: 
065/2457-821, 011/245-7821 - контакт особа Александра 
Главинић или на имејл: pekaratrpkovic.posao@gmail.com. 
Рок за пријављивање на конкурс је 30 радних дана.

ДОМАЋА МЛЕКАРА
21473 Маглић, Ћирпанова 36

тел. 062/243-569
e-mail: office@domacamlekara.rs

Радник у производњи млечних 
производа

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен - прехрамбени техничар или III сте-
пен - млекар. Рад у сменама; обезбеђен превоз; обез-
беђен смештај. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон и имејл.

ROYAL-MOBIL DOO
15000 Шабац, Масарикова 122

тел. 064/3718-888
e-mail: info@royalmobil.rs

Продавац
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III стручне спреме, 
основна информатичка обука. Рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за 
пријаву до 20.07.2018.

„ФАРАОН ПС“ СТР ДИСКОНТ ПИЋА
21131 Петроварадин, Карловачки пут 1

тел. 065/6433-324

Продавац
на одређено време 18 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне 
спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон до 16 часова. Рок за пријаву до 20.07.2018.

„PHARMAIDEA“ DOO
Београд - Звездара

Војводе Симе Поповића 4
тел. 063/1036-065

Стручни сарадник за продају и 
маркетинг

УСЛОВИ: високо образовање из области медицине, сто-
матологије или фармације; радно искуство на истим 
пословима у трајању од минимум 6 месеци; возачка доз-
вола Б категорије; знање енглеског језика на средњем 
нивоу; рад на рачунару у MS Office пакету. Кандидати се 
могу пријавити достављањем пријаве и радне биогра-
фије на имејл-адресу: office@pharmaidea.rs.

„ГЕО КАБИНЕ“ ДОО
36000 Краљево, Ратина 243 Б-1

тел. 036/312-995
e-mail: skalicanin068@gmail.com

Рачуноводствени радник
УСЛОВИ: IV-VII/1 степен стручне спреме, рад на рачуна-
ру: Word, Excel, Интернет; радно искуство 6 месеци. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
Бeoгрaд, Пека Дапчевића 32

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно. Рад ван просторија послодавца, рад у сменама, 
ноћни рад. Трајање конкурса: до 17.07.2018. Разговори за 
посао биће одржани 18.07.2018. године у просторијама 
Националне службе за запошљавање, Филијала за град 
Београд (Гундулићев венац 23-25, Велика сала - IV спрат 
у 11 часова). За додатна питања можете се обратити на 
контакт телефон: 011/2097-904.

„ТРГОЦЕНТАР” ДОО
Београд, Вишњичка 61А

Пица мајстор
20 извршилаца

Трговина и услуге

    Трговина и услуге
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УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно.

Продавац у пекари
50 извршилаца

УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно.

Магационер
5 извршилаца

УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно.

Пекар
10 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно.

Помоћни радници у производњи
5 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно.

Пекач
20 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно.

Пакер на линијама за паковање
5 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно.

Хигијеничар
10 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Јављање канди-
дата на телефон: 064/803-1038, лице за контакт Јелена 
Јањић.

„TREND-TEX“ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ
Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7

тел. 033/340-110, 063/42-80-47
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

Пројект менаџер
на одређено време 3 месеца (могућност 

запослења на неодређено време)
2 извршиоца

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од 
купаца; директно комуницира са купцима/добављачи-
ма; врши разјашњавање/усаглашавање захтева купца 
по радним налозима; евидентира радне налоге и врши 
обраду стања радних налога; проверава и усаглашава 
комплетност радних налога са магационерима; шаље 
извештај о комплетности радних налога купцу; прави 
планове производње по радним јединицама и кооперан-
тима; ради и доставља техничко/технолошку документа-
цију за процес производње; прати производњу и води 
рачуна о реализацији плана; води евиденцију свих неу-
саглашености добијених од стране купаца (рекламације, 
примедбе, сугестије); прави извештај о неусаглашености 
тканине, репроматеријала и слично, шаље рекламације 
добављачима и учествује у решавању рекламација од 
стране купаца; врши набавку канцеларијског и другог 
потрошног материјала; евидентира и плаћа доспеле 
рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада, накнада и 
осталих личних примања; прави статистичке извештаје; 
води рачуна о безбедности и здрављу на раду при 
обављању послова; води рачуна о заштити животне сре-
дине; примењује и води рачуна о примени докумената, 
QМС, система управљања квалитетом; обавља и друге 
послове по налогу и упутствима непосредног руководио-
ца.

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије 

и менаџмента и факултет организационих наука; радно 
искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS 
Office пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обез-
беђен смештај и превоз од смештаја до посла. Трајање 
конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом, за евенту-
алне додатне информације јавити се на телефон посло-
давца, лице за контакт: Суанита Челебић.

„OLYMPUS PLAZA
FOOD PARKS YU“ DOO

Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни рад 5 
дана. Трајање конкурса: 30.06.2018. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе мејлом или да кон-
тактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: 
Ђурђа Вељовић.

АГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
„ЕСТИА“

Београд - Звездара, Шејкина 64а
тел. 060/1805-533

Хигијеничар/ка
3 извршиоца

Опис посла: одржавање хигијене стамбених зграда на 
територији Београда.

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзи-
ра на занимање; пожељно радно искуство на истим или 
сличним пословима. Кандидати се могу пријавити путем 
телефона у циљу заказивања разговора. Разговори са 
кандидатима ће се одржавати у просторијама послода-
вца на адреси: Милана Ракића 117/3, Београд, Звездара.

„MATA CAR“ DOO
11070 Нови Београд, Тошин бунар 130

тел. 066/220-120

Ауто-механичар на линији техничког 
прегледа

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 12 месеци, познавање рада на 
рачунару (Office, Интернет), возачка дозвола Б катего-
рије. Пријаве слати на e-mail: agencijalepapier@gmail.com, 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

SERBIA BROADBAND
СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ ДОО

11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 19
e-mail: jelena.aslimoski@sbb.co.rs

Продавац на терену
за рад у Сомбору, на привременим и 

повременим пословима

Опис посла: теренски рад - обилазак постојећих и потен-
цијалних корисника на терену у циљу презентовања и 
продаје услуга, закључивање продаје и попуњавање 
пратеће документације са корисником, извештавање о 
постигнутим резултатима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; најмање 6 месеци 
радног искуства. Слање пријава искључиво електронски 
на наведени имејл.

МИНИ ПИВАРА „БАШ ПИВО“ ДОО 
БЕОГРАД

11080 Земун, Јосипа Шенера 1а
тел. 064/1265-362

e-mail: bashpivo@gmail.com

Кувач пива
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, познавање 
технологије производње пива. Кандидати се могу прија-
вити у року од 30 дана, на телефон: 064/1265-362 или на 
e-mail: bashpivo@gmail.com.

„PARADOX CONSULTING“ DOO
21000 Нови Сад, Кисачка 3

тел. 069/2014-933
e-mail: nikolina.josipovic@paradox-consulting.rs

Оператер у корисничком сервису са 
знањем чешког језика

10 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне 
спреме; рад у сменама; чешки - виши или конверза-
цијски ниво; основна информатичка обука. Јављање кан-
дидата на горенаведени телефон и имејл. Рок за пријаву 
24.07.2018.

„GENEX SYSTEM“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 77/10
тел. 011/713-83-12

Референт за рад у спољној трговини
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, познавање рада на рачунару (Word, Excel), 
знање енглеског језика (виши ниво), пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати на e-mail: branislav.djurica@genexsystem.rs.

АДО „САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Булевар војводе Мишића 51

тел. 063/1134-349 
e-mail: violeta.djokovic@sava-zivot.rs 

Саветник за продају полисе 
животног осигурања

за рад у Чачку, на одређено време до 1 
месеца, уз могућност заснивања радног 

односа на неодређено време
2 извршиоца

Опис посла: обавља послове продаје полиса животног 
осигурања.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; познавање рада на рачунару, пожељна 
возачка дозвола Б категорије; радно искуство небит-
но. Теренски рад. Лице за контакт: Виолета Ђоковић. 
Трајање конкурса: 25.07.2018.

ATRIUM CONSULTING DOO
Београд - Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 165 Г
тел. 060/6406-817, 062/8891-929

Хигијеничар пословног простора
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, лице без занимања и 
стручне спреме; радно искуство 12 месеци; пробни рад 5 
месеци. Јављање кандидата на горенаведени број теле-
фона. Рок за пријаву 25.07.2018.

Трговина и услуге 
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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
GOODHOUSE DOO BEOGRAD

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 132

тел. 060/3040-763
e-mail: office@goodhouse.rs

Хигијеничар - одржавање хигијене у 
здравственом објекту

на одређено време 3 месеца, за рад у 
Новом Саду

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; рад у сменама; пожељ-
но радно искуство у одржавању хигијене. Јављање кан-
дидата на горенаведени број телефона и мејл-адресу. 
Рок за пријаву: до 26.07.2018.

КАПИТАЛ НС 021
21000 Нови Сад, Петра Драпшина 27

тел. 063/502-500

Агент за некретнине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спре-
ме; пробни рад 2 месеца; возачка дозвола Б категорије; 
основна информатичка обука; енглески језик - средњи 
ниво; теренски рад; рад у сменама; обавезна лиценца за 
рад са некретнинама. Јављање кандидата на горенаве-
дени број телефона. Рок за пријаву до 26.07.2018.

„TAPE NS“ DOO
21000 Нови Сад, Шумадијска 16

e-mail: zoran.skorupan@tapensgroup.rs 

Комерцијални послови
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спре-
ме, радно искуство 3 месеца, возачка дозвола Б катего-
рије, основна информатичка обука. Пробни рад 1 месец. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву 
26.07.2018.

„ВАПЕКС“ ДОО
32000 Чачак, Коњевићи бб

тел. 069/3011-458, 063/648-350

Продавац
на одређено време од 12 месеци, место 

рада: Земун, ТЦ „Земун парк“

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, рад на 
рачунару - MC Office, неопходно претходно радно иску-
ство од 12 месеци у продаји. Кандидати се могу јавити 
у року од 30 дана, на контакт телефон: 069/3011-458 и 
063/648-350.

„ALLENA TRAVEL“ DOO
18000 Ниш

Обреновићева 46
локал 69, ламела Ц

e-mail: travelallena@gmail.com

Продаја туристичких аранжмана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: туристички техни-
чар, знање рада на рачунару (Word, Excel), знање немач-
ког и енглеског језика (средњи ниво), возачка дозвола, 
лиценца, радно искуство у продаји туристичких аранж-
мана: 12 месеци, CV. Телефон за контакт: 062/476-409.

„МЕТЛА ДИСКОНТИ“ ДОО
18000 Ниш, Димитрија Туцовића 71

e-mail: centrala@metladiskonti.rs

Продавац
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, основно 
знање рада на рачунару. Рок за пријаву: 30 дана.

„ALARMGUARD 24“ DOO
18116 Брзи Брод, Богдана Кнежевића 6

Радник обезбеђења
на одређено време до 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије, лиценца за рад на пословима физичког обез-
беђења. Телефон за контакт: 060/5627-200.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
11000 Београд

Булевар Пеке Дапчевића 32
e-mail: marko.piljic@rs.g4s.com

Службеник обезбеђења
за рад у Нишу, на одређено време до 12 

месеци
7 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, 
лиценца ЛФ1 или ЛФ2 (вршење специјалистичких посло-
ва или вршење основних послова службеника обез-
беђења без оружја). Телефон за контакт: 062/761-730.

МАЈСТОР У КУЋИ
18000 Ниш, Сомборска 19

e-mail: majstorukući.nis@mail.com

Продавац електро и водоводног 
материјала

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: продавац; пробни 
рад: 1 месец; радно искуство у трговини до 12 месеци. 
Телефон за контакт: 060/0230-867.

„WELT AUTOMOTIVE“ DOO
18000 Ниш, Димитрија Туцовића бб

Контролор на линији техничког 
прегледа

УСЛОВИ: саобраћајни техничар, ауто-механичар (пред-
ност); возачка дозвола Б категорије; знање рада на рачу-
нару; радно искуство: 12 месеци. Рок за пријаву: 30 дана. 
Телефон за контакт: 063/472-712.

УЗТР „ОГЊИШТЕ - ТРИ ШЕШИРА“
Лесковац, Први мај бб

тел. 069/1788-827 

Помоћни кувар 
за рад у Новом Саду

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство; рад у сменама, обезбеђена исхра-
на, пожељно искуство (рад у кухињи у угоститељству). 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву: 26.07.2018.

КМПТ „НЕДЕЉКОВИЋ“
22425 Шашинци, Змај Јовина 13

тел. 022/684-022, 684-221

Паковање робе
на одређено време до 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство није 
битно, пожељно знање рада на рачунару. Конкурс је 
отворен до 01.08.2018. Јављање кандидата на тел. 
064/6433-276.

Радник на утовару и истовару
на одређено време до 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, радно искуство 
није битно. Конкурс је отворен до 01.08.2018. Јављање 
кандидата на тел. 064/6433-276.

„KISS ONE“ DOO
Нови Београд

Јурија Гагарина 149а/4 (ТЦ „Пирамида“)
тел. 065/8484-930

Продавац женске гардеробе
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство од 
годину дана у продаји гардеробе. Заинтересовани канди-
дати се могу јавити путем телефона: 065/8484-930.

VENT-TECH
11000 Београд, Љермонтова 2

тел. 062/1835-445

Чишћење кухињске вентилације
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, физички радник; посе-
довање возачке дозволе; без обзира на радно искуство. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон: 062/1835-445. Конкурс остаје отворен до попу-
не радног места.

ЗУТР „ДРУГА МАМА“
11000 Београд, Димитрија Маринковића 25

тел. 069/2346-120

Помоћни кувар
УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме; без обзира на 
радно искуство.

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефоне: 069/2346-120 и 069/1549-755. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

„ДОМ „АВАЛСКА ОАЗА“ ДОО
11000 Београд, Прва нова 23

Пиносава
тел. 064/402-67-22

Кувар
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон: 064/402-67-22 или да пошаљу пријаву 
на e-mail: avalskaoaza@gmail.com. Конкурс остаје отворен 
до попуне радног места.

БОЈАНА МИЛАНОВИЋ 
НЕДЕЉКОВИЋ ПР

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
24000 Суботица, Матка Вуковића 5

Помоћник јавног извршитеља
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани прав-
ник; познавање рада на рачунару, пожељно искуство 
на пословима извршитеља. Кандидати могу да се јаве 
на адресу канцеларије сваког дана, од 10 до 12 часова. 
Оглас остаје отворен до 03.08.2018. године.

ТУР „АМБИЕНТ“
ПОДНЕ ОБЛОГЕ

36000 Краљево, Београдска 59
тел. 063/580-481

e-mail: ambientkraljevo@gmail.com

Продавац
за рад у Ужицу, на одређено време до 3 

месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељно радно иску-
ство у трговини. Пријаве за запослење слати на e-mail: 
ambientkraljevo@gmail.com. Лице за контакт: Иван Мили-
чић. Конкурс је отворен до попуне.

Трговина и услуге
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„ЈАКУЗА“ ДОО
Нови Београд

Партизанске авијације бб
тел. 064/6419-131

e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник ФТО са лиценцом
за рад у Ужицу, на одређено време до 6 

месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил и радно искуство, обавезна лицен-
ца ЛФ2 (ношење оружја). Контакт телефон: 064/6419-
131, Горан Јовановић. Конкурс је отворен 30 дана.

КОМПРО КОЗАМА“ ДОО
11000 Београд, Кумодрашка 380

тел. 011/397-62-04

Сервисер аутоматичар
на одређено време

УСЛОВИ: аутоматичар електротехничар; знање енглес-
ког језика - средњи ниво; возачка дозвала Б категорије; 
познавање рада на рачунару (MS Office, Интернет, Auto 
Cad); пожељно радно искуство у индустријској аутома-
тици и електроници; спреман за рад на терену. Профил 
кандидата: амбицизан, аналитичан, самосталан, одгово-
ран и добро организован; тимски играч са позитивним 
ставом; способност да брзо учи; жеља за пословним 
изазовом. Нудимо: могућност сталног радног односа; 
динамичну, квалитетну и креативну радну атмосферу; 
могућност стручног и личног усавршавања; стимулатив-
но окружење. Конкурс остаје отворен до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV 
са радном биографијом и фотографијом на e-mail: info@
kompro.co.rs.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања, за 

потребе Одсека за образовну делатност 
и едукацију запослених

УСЛОВИ: медицински факултет; завршених шест месеци 
обавезног лекарског стажа; познавање рада на рачуна-
ру; познавање најмање једног светског језика; лицен-
ца. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; фоткопију 
радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потвр-
да послодавца и сл.); фотокопију лиценце; фотокопије 
уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о 
обављеном раду од стране начелника служби здравстве-
них установа на меморандуму, времену проведеном на 
раду и оценама рада кандидата - уколико их кандидат 
поседује.

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

повратка радника са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска шко-
ла - педијатријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање шест месеци радног искуства. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа 

могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се примају. Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком рад-
ног места за које се конкурише. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

„ЕУМЕД“ ДОО
Београд - Звездара, Олге Јовановић 18а

тел. 011/7292-513

Стручни сарадник у области продаје 
медицинских средстава

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема из области 
медицине, стоматологије, фармације; две године радног 
искуства на пословима продаје медицинских средстава; 
обавезно активан возач; обавезне вештине добре кому-
никације, преговарања и презентације, енергичност, 
самоиницијативност. Кандидати се могу пријавити дос-
тављањем пријаве и радне биографије на имејл: office@
eumed.co.rs.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-283

Доктор медицине
на одређено време, рад у теренским 

амбуланатама (рад у сменама и 
рад ноћу)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и: завршен медицински факултет 
(VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; положен стручни испит; лиценцу; 
возачку дозволу Б категорије. Кандидати пријаву, са 
фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и оверене фотокопије 
докумената којима доказују да испуњавају услове кон-
курса (диплома којом се потврђује стручна спрема, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат 
на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, 
објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09), дос-
тављају у затвореној коверти поштом на горенаведену 
адресу или лично у просторијама Кадровске службе ДЗ 
Владимирци, са назнаком: „Пријава за конкурс”. Одлука 
о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Кандидати који не 
буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резул-
татима огласа. Пријаве морају да буду примљене у ДЗ 
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”, као последњег дана рока за подно-
шење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе. 
Пријаве које буду примљене у ДЗ после истека дана и 
сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговреме-
ним и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума и сата када су примљене у установи. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упи-
су у именик Лекарске коморе, држављанство Републи-
ке Србије. Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, копију личне 
карте, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), оверену копију дипломе о завршеном медицин-

ском факултету, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце или решење 
о упису у именик Лекарске коморе. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова огласа (ове-
рене фотокопије), достављају се на горенаведену адресу, 
у року од 10 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 05/513-283

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има 
завршен медицински факултет (VII степен стручне спре-
ме) на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медици-
не; положен стручни испит; лиценцу; возачку дозволу 
Б категорије. Кандидати пријаву са фотокопијом личне 
карте, кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, као и оверене фотокопије докумената којима 
доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом 
се потврђује стручна спрема, уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од шест месеци, извод из 
матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно 
Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС”, број 20/09)), достављају у затвореној ковер-
ти поштом на адресу: Дом здравља Владимирци, 15225 
Владимирци, Светог Саве 17 или лично у просторијама 
Кадровске службе ДЗ Владимирци, са назнаком „Пријава 
за конкурс“. Услови рада: рад у сменама, рад у теренс-
ким амбуланатама и рад ноћу. Одлука о избору канди-
дата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани 
неће бити посебно обавештавани о резултатима огла-
са. Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља 
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање, као последњег дана рока за подношење пријава 
до 12 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које 
буду примљене у Дому здравља после истека дана и сата 
наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим 
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума и сата када су примљене у установи. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-

ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факул-
тет, са просечном оценом минимум 8,50; пробни рад три 
месеца; положен стручни испит; познавање најмање 
једног страног језика; пожељно је претходно радно 
искуство у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту (са просечном оценом студирања); оверен препис или 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; ове-
рен препис или фотокопију дипломе о положеном испи-
ту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако 
га кандидат има); потврду издату од стране Национал-
не службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након положе-
ног испита на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); фотокопију личне карте 
или очитану личну карту; биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Пријаве са непотпуном документацијом 
или које нису у складу са условима овог огласа, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Канди-
дати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

Трговина и услуге  / Медицина 

                                Медицина
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
 ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине
за рад у Центру за микробиологију, на 
одређено време, не дуже од 24 месеца, 

због повећаног обима посла

Опис послова: обавља сродне послове по налогу лека-
ра специјалисте из одговарајућег центра; за свој рад 
одговара ментору и помоћнику директора; дијагно-
стикује болести, ради на извођењу, тумачењу и изда-
вању микробиолошких налаза, спроводи унутрашњу и 
спољашњу контролу квалитета и консултативне актив-
ности са докторима медицине других специјалности; 
ради са потенцијално-инфективним биолошким мате-
ријалима; обавља послове предвиђене програмом спе-
цијализације за одређену област здравствене заштите; 
учествује у раду комисија, радних група и других тела у 
складу са општим актима Института, по решењу дирек-
тора; обавља и друге сродне послове који су у складу са 
стручном спремом и за које је стекао одређена знања и 
звања а по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Документација коју је потребно доставити уз 
пријаву: оверена фотокопија дипломе о стеченом звању 
доктора медицине, оверена фотокопија уверења/потвр-
де о положеном стручном испиту, оверена фотокопија 
доказа о поседовању лиценце, фотокопија очитане лич-
не карте, фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(уколико је дошло до промене презимена), возачка доз-
вола Б категорије.

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Центру за микробиологију, на 
одређено радно време, не дуже од 24 

месеца, због повећаног обима послова

Опис послова: врши узорковање биолошког материјала, 
припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микро-
биолошка и биохемијска испитивања; припрема, одржа-
ва и врши контролу исправности лабораторијске опреме; 
одржава културе микроорганизама; ради на биохемијс-
ким и другим анализаторима; изводи лабораторијске 
анализе биолошког материјала, у складу са номенкла-
туром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здрав-
ствене заштите и установама на више нивоа здравствене 
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у 
области лабораторијске технике; стара се о апаратима и 
потрошном материјалу; учествује у евиденцији примље-
ног материјала и издатих налаза као и у припреми и 
обради података за извештаје; ради са потенцијално-ин-
фективним биолошким материјалима; у оквиру смена 
и дежурстава ради у свим организационим јединицама 
на узимању, пријему и обради доспелог материјала и 
издавању резултата; по потреби ради са пацијентима на 
пријему и узимању материјала за микробиолошке пре-
гледе; учествује у раду комисија, радних група и других 
тела у складу са општим актима Института, по решењу 
директора обавља и друге сродне послове који су у скла-
ду са стручном спремом и за које је стекао одређена 
знања и звања, а по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Документација коју је потребно доставити 
уз пријаву: оверена фотокопија дипломе о завршеном 
средњем образовању здравствене струке у трајању од 
четири године и стеченом звању лабораторијског тех-
ничара, оверена фотокопија уверења/потврде о поло-
женом стручном испиту, оверена фотокопија доказа о 
поседовању важеће лиценце, фотокопија очитане лич-
не карте, фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(уколико је дошло до промене презимена).

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Центру за хигијену и хуману 
екологију, на одређено време ради 

замене привремено одсутне запослене, 
до њеног повратка

Опис послова: обавља припрему узорака, реагена-
са, подлога и опрема за микробиолошка испитивања у 
здравственој установи; припрема, одржава и контро-
лише исправност лабораторијске опреме; стара се о 

потрошном материјалу; одржава културе микроорга-
низама; чествује у евиденцији примљеног материјала 
и издатих налаза као и у припреми и обради података 
за извештаје; ради са потенцијално-инфективним био-
лошким материјалима; учествује у припреми практичног 
дела вежби за потребе наставе; спроводи активности 
стручног усавршавања у области лабораторијске техни-
ке; обавља послове у складу са писменим овлашћењем 
које му изда непосредни руководилац, а који су везани за 
систем менаџмента сагласно захтевима стандарда СРПС 
ИСО/ИЕЦ 17025; учествује у раду комисија, радних гру-
па и других тела у складу са општим актима Института, 
по решењу директора; обавља и друге сродне послове 
који су у складу са стручном спремом и за које је стекао 
одређена знања и звања, а по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: Документација коју је потребно доставити 
уз пријаву: оверена фотокопија дипломе о завршеном 
средњем образовању здравствене струке у трајању од 
четири године и стеченом звању лабораторијског тех-
ничара; оверена фотокопија уверења/потврде о поло-
женом стручном испиту; оверена фотокопија доказа о 
поседовању важеће лиценце; фотокопија очитане личне 
карте; фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(уколико је дошло до промене презимена).

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
на одређено време, не дуже од 24 

месеца, због повећаног обима послова

Опис послова: пружа техничку подршку у раду Службе, 
прикупља податке за израду одговарајућих докумената, 
извештаја и анализа; врши обједињавање података и 
техничку обраду извештаја и анализа; ажурира подат-
ке у одговарајућим базама; води прописане евиденције; 
вози службено путничко возило у јавном саобраћају пре-
ма указаној потреби, а по налогу непосредног руководио-
ца; ради на третману и транспорту медицинског отпада; 
довози у Институт инфективни медицински отпад из 
домова здравља Јужнобачког округа; учествује у раду 
комисија, радних група и других тела у складу са општим 
актима Института, по решењу директора; обавља и друге 
сродне послове који су у складу са стручном спремом и 
за које је стекао одређена знања и звања, а по налогу 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Документација коју је потребно доставити 
уз пријаву: оверена фотокопија дипломе о завршеном 
средњем образовању у трајању од четири године, фото-
копија возачке дозволе Б категорије, фотокопија очитане 
личне карте, фотокопија извода из матичне књиге венча-
них (уколико је дошло до промене презимена).

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве 
са потребном документацијом предају се на писарницу 
(соба 53) Института за јавно здравље Војводине, Футош-
ка 121, са назнаком „За јавни оглас“ или се шаљу путем 
поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Доктор медицине
3 извршиоца

Опис послова: обавља прегледе пацијената и упућује их 
на помоћне дијагностичке прегледе, поставља рану или 
дефинитивну дијагнозу, одређује одговарајућу терапију, 
упућује пацијенте на консултативно-специјалистичке 
прегледе, на стационарно лечење или рехабилитацију, 
врши оцену здравственог стања и радне способности, 
упућује пацијенте на лекарску комисију, издаје лекарско 
уверење, обавља мале хируршке и остале интервенције, 
обавља кућне посете, врши утврђивање смрти (мртво-
зорство), по потреби вози службени аутомобил, води 
прописане евиденције, обавља и друге послове у оквиру 
своје струке.

УСЛОВИ: медицински факултет, доктор медицине (VII/1 
степен), положен стручни испит.

Специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из 
интерне медицине, специјалиста интерне медицине 
(VII/2 степен стручне спреме).

Опис послова: врши претходне, периодичне, контролне 
и систематске интернистичке прегледе, врши обраду ЕКГ 
снимка и даје своје мишљење, обавља консултативне 
прегледе, учествује у тимском раду, врши саветовање 
хроничара, спроводи лечење пацијената, врши обра-
ду пацијената за лекарску или инвалидску комисију и 
упућује на стационарно лечење, пружа стручно-мето-
долошку помоћ докторима медицине, обавља и друге 
послове у оквиру своје струке.

Виши рендген техничар
Опис послова: врши едукацију рендген техничара и 
обуку приправника према утврђеном програму, узима 
основне анамнестичке податке од пацијента, обавља РТГ 
снимања и прегледе, куца налазе по диктату лекара, раз-
вија филмове, сређује их и припрема за очитавање, ста-
ра се о исправности апарата и других уређаја са којима 
ради, врши наплату услуга и предаје прикупљени новац, 
обавља и друге послове у оквиру своје струке.

УСЛОВИ: виша медицинска школа, виши радиолошки 
техничар (VI степен стручне спреме), положен стручни 
испит, посебна здравствена способност за рад са изво-
рима јонизирајућих зрачења, 1 година радног искуства.

Лабораторијски техничар
Опис послова: прима, информише и издаје смернице 
кориснику здравствених услуга о протоколу током узи-
мања материјала, отвара медицинску документацију, 
наплаћује услуге и партиципацију, узима узорке биолош-
ког материјала и припрема га за лабораторијске анали-
зе. Припрема аутоматске анализаторе за рад и ради на 
њима, брине о исправности и хигијени апарата, као и 
радног поостора. Ради биохемијске, хематолошке, пара-
зитолошке и анализе урина, уписује резултате анализа, 
води потребну лабораторијску документацију, пропи-
сане, евиденције. Благоврамено предаје новац, реовно 
води дневни извештај о броју и врсти лабораторијских 
анализа. Обавља и друге послове по налогу предпос-
тављених у оквиру своје струке. У дислоцираним лабо-
раторијама и у стану болесника: узоркује материјал на 
терену, транспортује га до матичне лабораторије у којој 
се обавља примопредаја истог. Врши транспорт биолош-
ког материјала између организационих јединица лабото-
ријске службе, разноси требовања, обавештења и остали 
материјал.

УСЛОВИ: медицинска школа, смер лабораторијски техни-
чар (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

Стоматолошка сестра у ординацији
2 извршиоца

Опис послова: асистира терапеуту при раду, заказује 
прегледе, попуњава картоне, рецепте и остале обрасце 
и налоге, припрема и стерилиште инструменте и прибор 
за рад, води прописане евиденције, наплаћује услуге, 
обрачунава протетске радове за партиципацију, обавља 
и друге послове у оквиру своје струке.

УСЛОВИ: медицинска школа, стоматолошка сестра (IV 
степен стручне спреме), положен стручни испит.

Возач-дистрибутер
Опис послова: врши утовар и истовар и разноси залихе 
материјала по објектима (лекова, санитетског, канцела-
ријског и хигијене) уз прописану отпремницу, одржава 
хигијену у возилу, вози директора и друга овлашћена 
лица за извршавање службених послова, врши пре-
воз новца и службене документације, брине се и ста-
ра о исправности и уредности службених возила, води 
евиденцију путних налога, потрошње горива, пређених 
километара, сервиса и поправки службених возила и кон-
тактира овлашћене сервисере возила.

УСЛОВИ: средња школа (III или IV степен); возачки 
испит Б категорије.

Шеф Одсека одбране, обезбеђења и 
заштите

Медицина  
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Опис послова: организује и координира обављање 
послова у одсеку, стара се и одговоран је за благовре-
мено и квалитетно обављање послова, врши надзор 
над радом запослених у одсеку и пружа им непосредну 
стручну помоћ, стара се о радној дисциплини у одсеку. 
Заменик је руководиоца мобилизације и руковалац плана 
одбране, учествује у изради планова одбране. Припре-
ма предлоге за израду правилника и планова из области 
безбедности и здравља на раду, противпожарне зашти-
те, ванредних ситуација и обезбеђења. Стара се о наба-
вци личних заштитних средстава и опреме за заштиту 
од пожара, организује прегледе инсталација, опреме за 
рад и услова радне средине. Спроводи поступак проце-
не ризика и управљање ризицима. Два пута годишње 
подноси извештај директору и Управном одбору о стању 
заштите од пожара и годишњи програм мера из области 
заштите, које је потребно извршити у наредној години, 
као и потребна финансијска средства за извршење мера, 
а обавља и друге послове из своје струке.

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године или виша школа из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких наука, природно-ма-
тематичких наука или медицинских наука (VII или VI 
степен стручне спреме); положен стручни испит из без-
бедности и здравља на раду, противпожарне заштите и 
ванредних ситуација.

ОСТАЛО: Избор између кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуњеност 
услова. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на 
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фото-
копију дипломе о завршеној школи, уверење о положе-
ном стручном испиту из безбедности, здравља на раду, 
противпожарне заштите и ванредних ситуација. Канди-
дати могу бити позвани ради пружања додатних пода-
така који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно 
искуство у струци, просечна оцена током школовања, 
дужина трајања школовања, итд.). Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковертама 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас 
радно место __________ уписати тачан назив радног 
места за који се конкурише“. Ако последњи дан рока пада 
у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
нарадног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неис-
правне. Пријаве које буду примљене после истека дана 
наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком дату-
ма када су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„Др МАЈА ЦВЕТКОВИЋ“

Београд - Звездара
Миријевски булевар 41ж

тел. 060/551-2010

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: лиценца за доктора стоматологије, обавез-
но радно искуство од минимум две године, искуство у 
вађењу зуба пожељно.

Радиолошки/рендген техничар
УСЛОВИ: образовање у занимању радиолошки/рендген 
техничар или виши радиолошки техничар или струковни 
медицински радиолог; важећа лиценца; пожељно радно 
искуство у снимању зуба.

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити достављањем 
радне биографије на имејл: konkurs.ordinacija@gmail.com.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Спремачица
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; извод из мати-
чне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних 
(ако је извршена промена презимена); диплому о завр-
шеној школи наведеној у условима за заснивање радног 
односа; фотокопију радне књижице; извод са евиденције 
Националне службе за запошљавање. Приложити фото-
копије тражених докумената. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети 
лично у писарницу ОБ Параћин или послати на горенаве-
дену адресу у затвореној коверти, са назнаком „Пријава 
на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за рад приликом заснивања 
радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас је 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неод-
говарајућом документацијом, неће бити разматране. По 
завршеном конкурсу предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се обратити на 
телефон: 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„ЈОВАН РИСТИЋ“

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор стоматологије - изабрани 
лекар

на одређено време до 31.12.2018. 
године, за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслих становника и 
запослених са хитном медицинском 

помоћи, кућним лечењем и 
стоматолошком здравственом заштитом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолошки 
факултет, положен стручни испит, лиценца, познавање 
рада на рачунару. Уз пријаву на оглас кандидат треба да 
приложи: кратку биографију, диплому о стеченој струч-
ној спреми, потврду о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, лиценцу. Документацију 
доставити у овереним фотокопијама. Достављена доку-
ментација се не враћа. Рок за пријављивање на оглас је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се могу доставити лично или на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА 
БЛАЦЕ

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Лабораторијски техничар
у Одељењу лабораторијске дијагностике, 
на одређено време најдуже до 6 месеци, 

због повећаног обима посла

Опис послова: обавља послове лабораторијског техни-
чара предвиђене Законом о здравственом осигурању и 
осталим подзаконским актима РФЗО, као и остале посло-
ве утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: 
средња медицинска школа лабораторијског смера са 
положеним стручним испитом, односно IV степен струч-
не спреме медицинске струке.

Медицинска сестра
у интервенцији Одсека за здравствену 

заштиту школске деце, на одређено 
време, најдуже до 6 месеци, због 

повећаног обима посла

Опис послова: обавља послове педијатријске сес-
тре-техничара и послове медицинске сестре-техничара 
предвиђене Законом о здравственом осигурању и оста-
лим подзаконским актима РФЗО, као и остале послове 
утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: 
виша медицинска школа или средња медицинска школа 

педијатријског или општег смера са положеним стручним 
испитом, односно VI или IV степен стручне спреме меди-
цинске струке.

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 и неоверену фотокопију 
личне карте. Приликом заснивања радног односа иза-
брани кандидат дужан је да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос и решење о упису у именик Комо-
ре медицинских сестара и техничара Србије или лицен-
цу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаве доставити лично, радним даном 
од 7.00 до 14.00 часова, у Одсеку за опште, правне и 
кадровске послове ДЗ Блаце или преко поште, на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место______ (навести назив рад-
ног места за које се конкурише)”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. Докази приложени уз 
пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени 
у радни однос само на њихов захтев.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

Београд - Звездара
Михаила Булгакова 38

тел. 011/7423-663

Медицинска сестра
на одређено време, уз могућност 

продужења уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно иску-
ство, положен стручни испит.

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност 

продужења уговора

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира 
на радно искуство. Обезбеђен смештај.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт: 
Милица Биоленчек.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21 г
тел. 011/2607-133

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - 
виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство 
од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити 
послодавцу на горенаведени телефон особи за контакт 
или могу да доставе радне биографије путем имејла. Осо-
ба за контакт: Татјана Анђелић Јовановић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
„КРСМАНОВИЋ“

Горњи Милановац, Синђелићева 4
тел. 032/717-403

e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације, 
стручни испит, без обзира на радно искуство. Рад у сме-
нама. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се 
могу јавити послодавцу на горенаведени телефон (особа 
за контакт Мила Крсмановић) или могу да доставе радне 
биографије путем мејла.

 Медицина 
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31

тел. 024/644-411
e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер; 
радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад 
у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у просто-
ријама Геронтолошког центра, а по потреби и у ванин-
ституционалној заштити. У просторијама Геронтолошког 
центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. Ванин-
ституционална заштита обезбеђена је само у првој сме-
ни (пуно радно време од понедељка до петка, а суботом 
4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за 
запослене, већ они падају на терет запосленог. Зарада 
медицинског техничара одређена је Уредбом, основица 
за обрачун износи 2.561.23 динара, а коефицијент за 
дато радно место је 13,11. Уз наведену зараду Устано-
ва обезбеђује и аутобуску карту на име путних трошкова 
за градске и приградске месне заједнице унутар града 
Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Контакт особа: 
Биљана Броћиловић.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине, специјалиста 
неурологије

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факул-
тет; положен стручни испит; положен специјалистички 
испит из неурологије; познавање најмање једног страног 
језика; пожељно је претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или сличним 
пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са био-
графијом доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету (са просечном 
оценом студирања); оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; оверен препис 
или фотокопију о положеном специјалистичком испиту 
из неурологије; оверен препис или фотокопију дипло-
ме о положеном испиту за научно звање магистра и/или 
доктора наука (ако га кандидат има); потврду издату од 
стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима пружања здравс-
твене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца); фотоко-
пију личне карте или очитану личну карту; биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани 
на разговор.

ОБ „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за продужено болничко 
лечење и негу, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене, 

до повратка са боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако кан-
дидат поседује радно искуство, потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас доставља-
ти у затвореним ковертама, писарници ОБ „Свети Лука” 
Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, са 
напоменом „Пријава на оглас”, са навођењем радног мес-

та за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-ад-
ресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о 
резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. За ближе информације можете 
се обратити на телефон: 026/240-725. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

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

Благајник
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема (економски техничар), 
IV степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву подно-
се следећу документацију: диплому о завршеној средњој 
економској школи (оригинал или оверена фотокопија) и 
кратку биографију.

Физиотерапеутски техничар
на одређено време од 3 месеца, због 

повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (физиотерапеутски 
техничар), IV степен стручне спреме, положен струч-
ни испит за своје звање. Kандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежне коморе или оверену фото-
копију решења о упису у комору, кратку биографију.

Медицинска сестра
на одређено време од 3 месеца, због 

повећаног обима посла
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), 
IV степен стручне спреме, положен стручни испит за 
своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце изда-
те од надлежне коморе или оверену фотокопију решења 
о упису у комору, кратку биографију.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на горенаведену адресу 
или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, уве-
рење о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуње-
ност услова конкурса предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са 
назнаком за које радно место се подноси пријава. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА

24420 Кањижа, Народни парк бб

Праља - техничар
за прање и хемијско чишћење, за 
потребе Одељења за управљање 

смештајним капацитетима, на одређено 
време од 2 године, ради повећања обима 

посла

Опис посла: Приликом примања рубља за прање, пре-
гледа исто и издваја поцепано ради штоповања, односно 
елиминисања из употребе и о томе води евиденцију. Ста-
ра се о благовременом прању и пеглању како не би нес-
тао застој у раду установе. Прима прљаво и издаје чисто 
рубље магационерки рубља пребројавањем и мерењем. 
Води рачуна о рационалном утрошку примљеног мате-
ријала за прање. Гостинско рубље посебно пере и води 
рачуна да не дође до замене на тај начин што врши мар-
кирање одговарајућим знаком који неће оштетити рубље 
и доставља извештај о опраном рубљу рецепцији ради 
наплате. Требује и прима из магацина сав потрошни 
материал. За средства са којима ради и рукује лично је 
одговорна.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, 
фотокопија личне карте. Кандидат доставља и пријаву 
са кратком биографијом. Достављање и пријем пријава 
се врши најкасније до 12.00 сати последњег дана исте-
ка рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
праља - техничар за прање и хемијско чишћење”.

Помоћни кувар
за потребе немедицинског сектора, 
Одељење ресторана и кухиње, на 

одређено време од 2 године
2 извршиоца

Опис посла: Врши припрему намирница за припремање 
јела, одржава хигијену простора, опреме и прибора за 
рад. Прање црног и белог посуђа. Складиштење робе. 
Преноси припремљену храну за објекат „Abella“. Дужан је 
да познаје прописане процедуре ИСО и ХАЦЦП стандар-
да и да исте свакодневно спроводи у раду. Може да се у 
случају потребе ангажује као помоћни кувар у припреми 
одређених јела, као и додели истих, као и рад у кухињи 
„Abella“. Поред складиштења робе дужан је да редовно 
одржава и расхладне коморе, фрижидере и остали прос-
тор где су смештене намирнице. Приликом већих мани-
фестација ангажује се и на свим осталим пословима као 
што су прање посуђа, помоћ код припреме појединих 
јела, подела и сервирање истих, чишћења и уређења 
свих осталих просторија. Води редовну евиденцију о 
припреми свежег поврћа, евидентира отпад, кало и оба-
вештава главног кувара, како би се поједини артикли 
утрошили, да се изврши потребна корекција планира-
ног јеловника. Брине се и о редовном одношењу прљаве 
опреме на прање као и доношење чисте и смештај исте у 
гардеробе. Ангажује се у превозу и предаји припремље-
не хране у кухињи „Abella“. За свој рад и средства рада 
која су му поверена одговара главном кувару.

УСЛОВИ: I или III степен стручне спреме; основна школа, 
средња школа - III степен угоститељског или прехрамбе-
ног смера. Уз пријаву кандидат треба да достави: пријаву 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању и фотокопију личне карте. Дос-
тављање и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 
сати последњег дана истека рока за пријављивање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове помоћног кувара”.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и jединства 135

тел. 012/550-111, факс: 012/550-585 
e-mail: bolpo@ptt.rs

web: www.obp.rs

1) Медицинска сестра/техничар
за рад у операционој сали, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 
запослене, због породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

2) Медицинска сестра/техничар
за рад на интензивној нези нивоа 2 

Интерног одељења, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене, због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Медицина 
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3) Медицинска сестра/техничар
за рад на општој нези на осталим 

одељењима, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене, 

због продужене неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и: завршено средње медицин-
ско образовање, медицинска сестра-техничар; положен 
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за 
које радно место се пријављујете, треба доставити: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи - општи смер; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова 1, 2, 3: планира и пружа услуге здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; обавља меди-
цинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује прописану 
терапију и контролише узимање лекова; врши припрему 
болесника и асистира лекару при интервенцијама; учест-
вује у пријему болесника, визити, посматра пацијента 
и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште 
стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и 
др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, 
инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спре-
чавање интрахоспиталних инфекција; учествује у наба-
вци потребног материјала; одлаже и уклања медицински 
отпад на прописани начин; обавља послове из области 
јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцина-
цију према епидемиолошким индикацијама, врши унос 
података у области здравствене статистике, води евиден-
ције, узима лабораторијски материјал); спроводи актив-
ности на популарисању давалаштва крви и компонената 
крви; врши прикупљање крви, компонената класичним 
и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, 
чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви 
фракционисањем плазме; у зависности од сложености и 
специфичности радног места, сложености и специфично-
сти послова, сложености процедура, нивоа ризика, кон-
такта са пацијентом и услова рада, препознају се горена-
ведена радна места.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са 
документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Пожаревац, 12000 Пожаревац, Братства јединства 135.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и jединства 135

тел. 012/550-111, факс: 012/550-585 
e-mail: bolpo@ptt.rs

web: www.obp.rs

Виша медицинска сестра/техничар/
бабица

за рад у породилишту, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 
запослене, због породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и: завршено високо медицин-
ско образовање на студијама првог степена (основне 
струковне/академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године - висока струковна баби-
ца/висока струковна медицинска сестра-техничар; поло-
жен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навес-
ти за које радно место се пријављујете, треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном вишем/високом 
струковном образовању - смер бабица/висока струков-
на медицинска сестра/техничар - општи смер; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал. Кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце.

Опис послова: планира и пружа услуге процеса здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; обавља сложене 
медицинске мере код болесника у поступку неге, тера-
пије, дијагностике и рехабилитације; примењује про-
писану терапију и контролише узимање лекова; врши 
припрему болесника и асистира лекару при интервен-
цијама које захтевају већу стручност и вештину; учест-
вује у пријему болесника, визити, посматра пацијента 
и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште 
стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и 
друге показатеље; припрема простор, медицинску опре-
му, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за 
спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у 
набавци потребног материјала; надгледа спровођење 
процеса здравствене неге, учествује у евалуирању про-
цеса и на основу тога разматра наредне кораке у спро-
вођењу истог; одлаже и уклања медицинских отпад на 
прописани начин; прикупља, контролише и врши унос 
здравствено-статистичких извештаја; прати и врши унос 
показатеља квалитета здравствене заштите; учествује у 
спровођењу програма здравственог васпитања у школи, 
здравственој установи, заједници; израђује очигледна 
средства за здравствено-васпитни рад; прима, евиден-
тира и дистрибуира промотивни материјал; учествује 
у раду саветовалишта за одвикавање од пушења, по 
потреби учествује у планирању индивидуалне исхране 
за поједине кориснике саветовалишта; спроводи актив-
ности на популарисању давалштва крви и компонена-
та крви; асистира доктору стоматологије током спро-
вођења стоматолошке здравствене заштите; асистира 
при денталним и интраоралним снимањима; асистира 
при орално хируршким интервенцијама; планира, орга-
низује и надзире рад стоматолошких сестара/техничара; 
учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здрав-
ствене заштите; у зависности од сложености и специ-
фичности радног места, сложености и специфичности 
послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта 
са пацијентом и услова рада препознају се горенаведена 
радна места.

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

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
за рад у Oдељењу за ортопедију са 

трауматологијом, на одређено време од 
3 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средњa стручнa спремa - општи смер, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако кан-
дидат поседује радно искуство, потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве достављати у затвореним ковертама, писар-
ници ОБ „Свети Лука” Смедерево или путем поште на 
горенаведену адресу, са напоменом „Пријава на оглас“ и 
навођењем радног места за које се конкурише. Уколико 
кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити 
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 026/240-
725.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Београд, Вукова 9
тел. 064/854-3325

Техничар - електроничар на 
хемодијализи

на одређено време од 1 месеца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, обука за 
рад на апаратима за дијализу.

Помоћни радник
на одређено време од 1 месеца

УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме, обука за рад 
на медицинском отпаду.

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити у року од 10 дана 
на контак телефон: 064/854-3325.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ВРАЊСКА БАЊА

17542 Врањска Бања, Краља Петра I 7

Медицинска сестра - техничар
Опис послова: обавља медицинске мере код болесни-
ка у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабили-
тације, примењује прописану терапију и контролише 
узимање лекова, врши припрему болесника и асистира 
лекару при интервенцијама, учествује у пријему болес-
ника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара 
о стању пацијента, припрема простор, медицинску опре-
му, инструменте и материјал за рад, спроводи мере за 
спречавање интрахоспиталних инфекција, учествује у 
набавци потребног материјала, одлаже и уклања меди-
цински отпад на прописани начин, обавља послове из 
области јавног здравља (здравствено васпитање, врши 
вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, 
врши унос података у области здравствене статистике, 
води евиденције, узима лабораторијски материјал), сте-
рилише инструменте и санитетски материјал потребан 
за рад на одељењу, стара се о правилној исхрани болес-
ника и хигијени болесничких соба, купа тешко покрет-
не пацијенте и води их на терапији, врши услуживање 
болесника захтевима физиолошких потреба по собама, 
стара се о хигијени кревета непокретног и тешко покрет-
ног болесника, води здравствену евиденцију стационар-
них и амбулантних болесника, пружа сву другу помоћ 
болесницима у лечењу и нези.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер 
општи, звање медицинска сестра-техничар, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад (ако је кандидат из радног односа) или 
решења о упису у именик Коморе медицинских сестара 
и техничара Србије (ако кандидат није у радном одно-
су). Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе: 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це издате од надлежне коморе или решења о упису у 
комору, фотокопију личне карте, изјаву да су здравстве-
но способни за послове за које подносе пријаву, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном. Траже-
на документа се подносе у неовереним копијама, с тим 
што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 дана од 
дана објављивања одлуке о избору достави документа 
у оригиналу или овереним фотокопијама. Изабрани кан-
дидат пре заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење, као доказ да је здравствено способан 
за обављање послова за које заснива радни однос. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се најдаље у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава и иста 
ће бити објављена на веб-страници Специјалне болни-
це Врањска Бања (www.vranjskabanja.co.rs). Кандидати 
који не буду изабрани неће бити посебно обавештени о 
резултату огласа. Приложена документа неће се враћа-
ти кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ НСЗ. 
Пријаве се подносе лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „За оглас“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО - 
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Дијететичар - нутрициониста
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока струковна 

Медицина 
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медицинска школа или виша медицинска школа - смер 
дијететичар нутрициониста; пробни рад шест месеци; 
положен стручни испит; најмање годину дана радног 
искуства у струци. Пожељно је претходно радно искуство 
у здравственим установама на истим или сличним посло-
вима. Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној високој 
струковној медицинској школи или вишој медицинској 
школи - смер дијететичар нутрициониста (са просеч-
ном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију са адресом и контакт 
телефоном. Наведена документа не смеју бити старија 
од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима из 
овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА

„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

Спремачица у здравству
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Прија-
ве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
„НАНА“ ДОО

Београд - Звездара, Мурманска 23б
тел. 011/3821-312

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег 
смера; пожељно радно искуство, али није пресудно. Кан-
дидати се на оглас пријављују достављањем радне био-
графије на e-mail адресу: domnana09@gmail.com. Кон-
такт особа: Милица Раковић.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Службеник за јавне набавке
за немедицински сектор

Опис посла: Самостално врши послове и радне задатке 
на спровођењу поступака јавних набавки код послода-
вца, почев од планирања набавки, израде конкурсне 
документације, до окончања поменутих поступака (одлу-
ке о покретању поступка и именовању комисија за спро-
вођење поступака; одлуке о додели уговора; записници о 
отварању понуда и записници о стручној оцени понуда), 
односно учествовање у изради конкурсне документације, 
до окончања поменутих поступака. Врши израду евен-
туалних измена и допуна закључених уговора о јавним 
набавкама. Врши евиденције о спроведеним поступцима 
и закљученим уговорима формирањем одговарајућих 
архива, као и коришћењем електронске базе података, 
тј. софтвера за јавне набавке израђене од стране Управе 
за јавне набавке. Извршава обавезе постављања одго-
варајућих огласа о јавним набавкама. Доставља позиве 
за учествовање у поступку јавне набаваке потенцијал-
ним понуђачима. Израђује одговоре на достављене 
захтеве за додатне информације и појашњења у вези 
конкурсне документације, као и измене и допуне кон-
курсних документација. Саставља предлог плана ЈН, коју 
након усвојења унесе у софтвер и даље УЈН и ДРИ, као 
и кварталне извештаје о спроведеним поступцима ЈН и 
набавки на које се закон не примењује, а све процедуре 
обједињено исказује у годишњем извештају о извршењу 
набавки.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник, стечено образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, дипломира-
ни правник; знање рада на рачунару; положен стручни 
испит за службеника за јавне набавке, у складу са зако-
ном; најмање три године радног искуства на наведеним 
пословима. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас, био-
графију, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију личне 
карте. Достављање и пријем пријава се врши најкасније 
до 12.00 сати последњег дана истека рока за пријављи-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове службеника за 
јавне набавке”.

Спасилац
за потребе немедицинског центра

Опис посла: Непосредним осматрањем просторије базе-
на обезбеђује безбедан боравак лица у води и околини 
базена, активним, самосталним и брзим спасавањем и 
помагањем људи у случају невоље, немоћи или утапања 
лица. Ради на пружању прве помоћи по потреби, све до 
доласка медицинског особља послодавца или службе 
хитне помоћи. Активно обезбеђује примену кућног реда 
на базену, упозоравањем сваког лица које не поштује 
исти. Овлашћено је да одстрањује сва она лица са базена 
и помоћних просторија која не поштују правила кућног 
реда или ометају безбедан, несметан и пријатан боравак 
других људи, а након другог поновљеног усменог упо-
зорења на поштовање правила кућног реда и престан-
ка неприхватљивог понашања. По налогу непосредно 
надређеног и усвојеног плана, мери температуру и хло-
рисаност воде, у току радног времена. Ставља у функцију 
џакузи каду по потреби и стара се о санитарно-тегничким 
условима рада исте, као и о температури воде. Активно 
помаже инвалидима и пацијентима ометаног хода при 
уласку и изласку из базена ради отклањања опасности 
од пада и повреда. У присуству референта за рекреацију 
- сарадника за фискултуру и спорт врши обуку неплива-
ча. Активно учествује у дневном чишћењу дна базена 
помоћу акваробота, недељном чишћењу малог базена и 
генералном чишћењу базена. Стара се о хигијенско-са-
нитарним условима рада базена и помоћних просторија 
и предлаже мере за одржавање истих.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; поседо-
вање лиценце за спасиоца. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила и фотокопију 
личне карте. Достављање и пријем пријава се врши 
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за 
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
спасиоца”.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Доктор медицине или специјалиста 
одговарајуће гране медицине

на Клиници за васкуларну хирургију

Доктор медицине или специјалиста 
одговарајуће гране медицине

у Служби за инвазивну и интервентну 
кардиоваскуларну дијагностику и 

терапију

Доктор специјалиста интерне 
медицине/супспецијалиста 

кардиологије
на Клиници за кардиологију

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, медицин-
ски факултет, положен стручни, специјалистички и 
супспецијалистички испит. Заинтересовани кандидати 
уз пријаву подносе следећа документа: кратку пословну 
биографију (са контакт подацима), оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи са којом конкуришу, фото-
копију радне књижице или други доказ о радном стажу, 
уверење о држављанству, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију положеног специја-
листичког испита, фотокопију положеног супспецијалис-
тичког испита. Описи послова за наведена радна места 
су утврђени Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних задатака и послова у органи-
зационим јединицама Института за кардиоваскуларне 
болести „Дедиње” и кандидатима су доступни на увид у 
просторијама Одељења за правне, кадровске и админи-
стративне послове Института, радним данима од 14 до 15 
часова. Предност ће имати кандидати који имају искуство 
у раду у установи терцијарног нивоа здравствене зашти-
те. Кандидати подносе једну пријаву и оверена докумен-
та за радна места за која конкуришу. Пријаве и доказе 
о испуњености услова кандидати могу предати лично на 
писарници Института или послати поштом на наведену 
адресу Института, са назнаком „За конкурс за запошља-
вање”. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у 
радни однос бити обавештени достављањем поштом 
на адресу. Кандидати (здравствени радници) који буду 
изабрани по овом конкурсу дужни су да ради заснивања 
радног односа доставе оверену фотокопију лиценце или 
решења или оверену фотокопију решења о упису у одго-
варајућу комору здравствених радника и сарадника, као 
и лекарско уверење о здравственој способности, у складу 
са позитивним прописима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Mедицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима у 

амбуланти за епилепсију, главобољу и 
друге неуролошке поремећаје у Служби 
за педијатрију, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

до истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера, IV степен; стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Кандидати подносе: молбу за пријем и биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), oве-
рену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

2) Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству 

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Кандидати подно-
се: молбу за пријем и биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколико су све-
дочанства или уверења издати на девојачко презиме).

3) Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране у 
Служби за помоћне и друге сличне 

послове, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене на 

боловању

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основно образо-
вање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места. Канди-
дати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом 

Медицина 
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и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или 
сведочанство о завршеној основној школи и доказ о рад-
ном искуству на тим пословима, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, на горенаве-
дену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор медицине- специјалиста 
у дијагностичкој делатности - 

радиолог
Опис посла: ради послове своје специјалности у ОЈ Дома 
здравља према распореду непосредног руководиоца 
тима,учествује у едукацији кадрова, води евиденцију о 
спроведеним интервенцијама и обавља друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.За свој рад одговоран 
је начелнику службе за радиолошку дијагностику.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме; завршена специјализација из радиоло-
гије; поседовање лиценце за рад; познавање рада на 
рачунару. Кандидати за радно место достављају: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, диплому медицин-
ског факултета (у оригиналу или овереној фотокопији), 
доказ о завршеној специјализацији, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
решење о лиценци издато од лекарске коморе Србије. 
Пријаве се достављају у затвореним ковертама, са назна-
ком: „Пријава на оглас - не отварати“, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: 
Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15. Неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине, специјалиста 
гинекологије и акушерства 
(изабрани лекар за жене)

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

за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне 
спреме, завршена специјализација из области гинеколо-
гије и акушерства, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору.

2. Медицинскa сестрa - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до њеног 
повратка на рад, за рад у Амбуланти 

„Балшићева“, Служба опште медицине

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

3. Медицинскa сестрa - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до њеног 
повратка на рад, за рад у амбуланти, у 
Одељењу за здравствену заштиту деце 

предшколског узраста

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

4. Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима 

посла, до 3 месеца, за рад у Одељењу 
лабораторијске дијагностике

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: завршенa средња медицинска школа, смер лабора-
торијски техничар - IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења 
о упису у комору.

5. Спремачицa
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до њеног 
повратка на рад, за рад у просторијама 
у којима се пружају здравствене услуге, 

у Одељењу за одржавање хигијене, 
објеката и простора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: I 
степен стручне спреме, основна школа.

Кандидати који подносе пријаву за радна места 
под редним бројем 1, 2, 3 и 4 достављају: пријаву 
на оглас, кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад 
или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено 
способни за послове за које подносе пријаву, фотокопију 
извода из матичне књиге рођених.

Кандидати који подносе пријаву за радна места 
под редним бројем 5 достављају: пријаву на оглас, 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе о основном образовању, изјаву 
да су здравствено способни за послове за које подносе 
пријаву, фотокопију извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања 
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу 
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом достави-
ти на горенаведену адресу.

 УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ВИТА МЕДИАЛИС“

Београд - Звездара, Јованке Радаковић 23
тел. 065/456-6306

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи 
смер, без обзира на радно искуство.

Неговатељ/неговатељица
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил, степен струч-
не спреме и радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити путем телефона 

или достављањем радне биографије поштом на адресу 
послодавца или мејлом: domvitamedialis@gmail.com. Кон-
такт особа: Миња Мандрапа.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

1. Доктор медицине
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, због 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Опис послова за радно место под 1: превенира, 
дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физич-
ке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих 
метода и техника, кроз примену принципа и процедура 
савремене медицине, о чему води прописану медицинску 
документацију, односно обавља послове у оквиру своје 
стручне спреме под надзором доктора медицине, спе-
цијалисте или супспецијалисте; спроводи здравствену 
заштиту становништва; учествује у унапређењу квалите-
та здравствене заштите; обавља консултације са другим 
здравственим радницима и здравственим сарадницима; 
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене 
заштите; утврђује време и узрок смрти.

Услови за радно место 1: Поред општих услова пред-
виђених законом и: завршено високо образовање (меди-
цински факултет) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба доста-
вити: кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању - медицинском факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
МКР - оригинал. Кандидати који су радили у струци дуж-
ни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

2. Медицинска сестра/техничар - 
инструментар

за рад у операционом блоку Службе 
хирургије, на одређено време ради 

замене привремено одсутне запослене, 
због дужег боловања

3. Медицинска сестра/техничар
за рад на осталим болничким 

одељењима у Служби опште хирургије, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, због 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Опис послова за радна места под 2 и 3: планира и 
пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у 
складу са праксом и стандардима савремене здравствене 
неге, о чему води прописану медицинску документацију; 
обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, 
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује 
прописану терапију и контролише узимање лекова; врши 
припрему болесника и асистира лекару при интервен-
цијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра 
пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; пра-
ти опште стање пацијента, мери и евидентира виталне 
функције и др. показатеље; припрема простор, медицин-
ску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи 
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учест-
вује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања 
медицинских отпадна прописани начин; обавља посло-
ве из области јавног здравља (здравствено васпитање, 
врши вакцинацију према епидемиолошким индикација-
ма, врши унос података у области здравствене статисти-
ке, води евиденције, узима лабораторијски материјал); 
спроводи активности на популарисању давалаштва крви 
и компонената крви; врши прикупљање крви, компоне-
ната класичним и аферентним процедурама, тестирање 
крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема 
лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности 
од сложености и специфичности радног места, сложе-
ности и специфичности послова, сложености процедура, 
нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, пре-
познају се горенаведена радна места. 

Медицина 
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Услови за радна места под 2 и 3: Поред општих усло-
ва предвиђених законом и: завршено средње медицин-
ско образовање - медицинска сестра - техничар и поло-
жен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести 
за које радно место се пријављујете, треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи - општи смер, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге 
рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

4. Сервирка
за рад у Хигијенско-епидемиолошкој 

служби, Одсеку за дијететику, 
припремање и дистрибуцију хране, на 

одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, због дужег боловања

5. Сервирка
за рад у Хигијенско-епидемиолошкој 

служби, Одсеку за дијететику, 
припремање и дистрибуцију хране, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, због 

дужег боловања, 
Опис послова за радно место под 4 и 5: припрема, 
сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напит-
ке; одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја; преузи-
ма робу и води књиге задужења и раздужења робе; води 
евиденције о требовању и утрошку робе.
Услови за радна места под 4 и 5: Поред општих 
услова предвиђених законом и: завршено средње обра-
зовање, а изузетно - основно образовање и радно иску-
ство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу 
Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и дру-
гим организацијама у јавном сектору. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се пријављујете, 
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, извод из МКР - оригинал.

6. Виши /струковни радиолошки 
техничар

за рад у Радиолошкој служби, на 
одређено време од 3 месеца, због 

повећаног обима посла
Опис послова за радно место под 6: даје упутства 
пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и 
о понашању приликом снимања; поставља пацијента у 
положај пожељан за снимање и зрачну терапију; припре-
ма апаратуру и материјал потребан за снимање, односно 
зрачну терапију; снима пацијента, развија филм и про-
цењује квалитета снимка; спроводи зрачну терпију; при-
мењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите 
особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења; 
обавља послове зрачног третмана за пацијенте код којих 
се спроводи транскутана радиотерапија, брахитерапија, 
радиохирургија и стереотаксична терапија као модали-
тет у лечењу малигних болести; припрема пацијента и 
одређује адекватан положај пацијента за зрачни третман 
спроводи радиотерапијске процедуре на Гама ножу и 
Кибернетичком ножу; у зависности од сложености и мес-
та рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта 
са пацијентима препознају се горе наведена радна места.

Услови за радна места под 6: Поред општих услова 
предвиђених законом и: завршено високо образовање на 
струковим студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године: стручни испит - виши/струковни радиолошки 
техничар; положен стручни испит лиценца; изузетно: 
средње образовање у трајању од четири године и радно 
искуство од најмање пет година стечено до дана ступања 
на снагу ове уредбе. Уз пријаву, у којој је потребно навес-
ти за које радно место се пријављујете, треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној 
медицинској школи - виши радиолошки техничар; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; извод из МКР - оригинал. Кандидати који су радили у 
струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лицен-
це.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са 
документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Пожаревац, 12000 Пожаревац, Братства јединства 135.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију

на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академ-
ским студијама из области медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама из области медицине у 
трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; поло-
жен стручни испит; лиценца. Кандидати су у обавези да 
уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце, биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
број 5/2018“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Директор Службе за економско-
финансијске послове

за рад у Служби за економско-
финансијске послове, на одређено време 

до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економског смера, 
радно искуство од 3 године на финансијско-економским 
пословима. Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном еко-
номском факултету, потврду о радном искуству, биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
- техничар са положеним стручним испитом. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи, оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, уверење Националне службе 
за запошљавање 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. Пријаве 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

факс: 013/741-166, тел. 013/741-234

1. Медицинска сестра - техничар 
на одређено време, најдуже до 3 месеца, 

због повећаног обима посла
3 извршиоца

2. Спремачица
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства са рада преко 30 
дана

УСЛОВИ: 1. завршена средња медицинска школа, IV 
степен стручне спреме, без обзира на радно искуство; 
2. завршена основна школа, без обзира на радно иску-
ство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са 
кратком биографијом: 1. фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; 2. фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи. 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
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине или доктор 
медицине са завршеном 

специјализацијом из педијатрије
за рад у Служби за здравствену заштиту 

жена, деце и омладине, на одређено 
време до повратка спец. педијатрије са 

боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет или заврше-
на специјализација из педијатрије и положен стручни 
испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву као дока-
зе подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету или завршеној специјализацији 
из педијатрије, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за 
рад - лиценце, радну биографију. Пријаве слати на адре-
су: Дом здравља „Др Милорад Влајковић“, Светосавска 
91, Барајево или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Барајево. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Доктор медицине - специјалиста 
офталмологије

за рад у Специјалистичко-
консултативној служби

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да 
испуњава и посебне услове и то: завршен медицински 
факултет (VII/2 степен), положен специјалистички испит 
из офталмологије и положен стручни испит. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву као доказе подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, о завршеној специјализацији из офталмологије, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, радну 
биографију. Пријаве слати на адресу: Дом здравља „Др 
Милорад Влајковић“, Светосавска 91, Барајево или лич-
но доставити у писарницу Дома здравља Барајево. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих, на одређено време до 
повратка запослене са одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да 
испуњава и посебне услове, и то: завршена средња меди-
цинска школа (IV степен) и положен стручни испит. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву као доказе подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад 
- лиценце, издате од надлежне коморе (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу), радну биографију. Пријаве 
слати на адресу: Дом здравља „Др Милорад Влајковић“, 
Светосавска 91, Барајево или лично доставити у писар-
ницу Дома здравља Барајево. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Медицина 
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„НАШ ДРУГИ ДОМ“
УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРЕ

21000 Нови Сад
Богобоја Атанацковића 20

тел. 064/4026-617

Геронтонеговатељ
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме или II степен - 
геронтодомаћин; рад на одређено време 6 месеци; без 
обзира на радно искуство; рад у сменама. Јављање кан-
дидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: 
27.07.2018.

DOO HYDROTERRA
26000 Панчево, Маршала Тита 95

Банатско Ново Село

Бравар
2 извршиоца

Шеф градилишта
2 извршиоца

Тесар
4 извршиоца

Армирач
2 извршиоца

Зидар
2 извршиоца

Помоћни радник
8 извршилаца

Руковалац грађевинском 
механизацијом

2 извршиоца

Механичар

Возач теретњака Ц и Е категорије
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати се могу јавити сва-
ког радног дана, на следеће телефоне: 060/644-5015, 
060/644-5006, 060/644-5009 или лично у оперативну базу 
предузећа, од 07 до 17 сати, Маршала Тита 95, Банатско 
Ново Село.

СЕТ ДОО
15000 Шабац, Браће Недића 1

тел. 064/827-66-65

Помоћни грађевински радници
на одређено време 12 месеци, место 

рада: Шабац и Земун
10 извршилаца

УСЛОВИ: I и II степен стручне спреме, рад са повећаним 
ризиком.

Армирач
место рада: Земун, на одређено време 

12 месеци 
15 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Тесар
место рада: Земун, на одређено време

12 месеци 
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Зидар
10 извршилаца

место рада: Земун, на одређено време 
12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Контакт особе: Јован Симић 064/827-66-68, 
Софија Нешковић 064/827-66-65, Мирко Петровић 
064/827-66-60, e-mail: office@set.rs.

ТЕХНО-СЕРВИС СЗР
21235 Темерин, Новосадска 27

e-mail: tirmas@eunet.rs

Бравар - варилац
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; пожељно радно 
искуство минимум 3 године. Јављање кандидата на горе-
наведени имејл и адресу.

„NETGROUP“ DOO
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 11

тел. 021/410-399
e-mail: netteam.ivana@gmail.com

Руковаоци на грађевинским 
машинама - багеристи

на одређено време 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пробни рад 
1 месец; возачка дозвола Б категорије. Јављање канди-
дата на горенаведени телефон и имејл. Рок за пријаву 
до 20.07.2018.

„АРТ МЕТАЛ СЛАВИЈАУНИВЕРЗАЛ“ 
ДОО

21000 Нови Сад, Јована Цвијића 35
тел. 063/526-821, 021/522-176

Помоћни радник за фарбање 
грађевинске браварије

УСЛОВИ: IV или III степен грађевинске струке, неразвр-
стани фарбари и лакирери; IV степен - металофарбар-
ски техничар; III степен - металофарбар лакирер; радно 
искуство није пресудно; возачка дозвола Б категорије. 
Рок за пријаву 24.07.2018. Јављање на горенаведени 
телефон.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА 
„БЕОГРАД“

Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

Рад на објектима и градилиштима на територији 
Републике Србије

рад ван радног односа - привремени и повреме-
ни послови у трајању од 4 месеца

Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III, V степен стручне спреме; 
радно искуство 2 године.

Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спре-
ме; радно искуство 2 године.

Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Керамичар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Зидар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Лимар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризи-
ком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Напомена: услов за рад је позитивна проце-
на безбедносних услова за рад кандидата, коју врше 
надлежни органи спровођењем поступка безбедносне 
провере уз сагласност лица. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене теле-
фоне особи за контакт (Тијана Апостоловић) или путем 
имејл адресе доставити радну биографију.

„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7

e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288, 063/437-391

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова 
Варош. Запошљавање у Републици Србији, 

након тога могуће упућивање запослених на 
привремени рад у Хрватску.

Хидроизолатери
на одређено време

5 извршилаца

Металофарбар
на одређено време

5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

Заваривач
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без иску-
ства на наведеним пословима. Теренски рад, рад у сме-
нама, радно место са повећаним ризиком (рад на виси-
ни), обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе мејлом или да контактирају 
послодавца путем телефона. Лице за контакт: Меланија 
Вукмиров.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/3101-520, 3101-863
е-mail: visprav@energovg.rs

Армирач
на одређено време 3 месеца, постоји 
могућност запослења на неодређено 

време
30 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).
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Зидар
на одређено време 3 месеца, постоји 
могућност запослења на неодређено 

време
20 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Тесар
на одређено време 3 месеца, постоји 
могућност запослења на неодређено 

време
40 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Краниста торањског крана
на одређено време 3 месеца, постоји 
могућност запослења на неодређено 

време
6 извршилаца

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно иску-
ство: пожељно (није обавезно).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пребива-
лиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у 
смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним соба-
ма са купатилом (трошкове сносе запослени и послода-
вац по 1/2, односно запослени би плаћао око 5.000 РСД 
месечно); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; 
дужина радног времена 8 сати дневно (прековремени 
рад је у складу са законским одредбама). Запосленима 
се редовно исплаћују зараде, сви порези и доприно-
си. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве 
на телефон послодавца. Лице за контакт: Љубица Мило-
шевић.

„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО
Београд - Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/244-98-96
е-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Шеф градилишта
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: грађевински инжењер - VI степен стручне 
спреме, радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима. Обезбеђен смештај, рад ван просторија послода-
вца, радно место са повећаним ризиком, пробни рад (1 
месец). Лекарско уверење о здравственој способности. 
Рок трајања конкурса: до 29.07.2018. године. Заинтере-
совани кандидати могу да се јаве на горенаведени број 
телефона или да послодавцу доставе радну биографију 
поштом или мејлом послодавца. 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС 

КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор 
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног иску-
ства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу да се јаве на контакт телефон, лице за контакт: 
Александар Галић.

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије (без обзира на смер); 
неопходно je радно искуство у прехрамбеној индус-
трији (пекара, млекара) минимум 2 године. Обезбеђен 
смештај, обезбеђен превоз од смештаја до посла, рад у 
сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве на 
горенаведене телефоне, лице за контакт Оливера Павло-
вић.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“
Београд, Краља Милана 4/4-5

тел. 011/3612-446
е-mail: livnicaljig@gmail.com

Помоћни радник
на одређено време, место рада: Љиг

4 извршиоца

УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме, рад-
но искуство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце 
који не поседују потребна знања послодавац ће орга-
низовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати 
могу да се обрате послодавцу на наведени број телефо-
на, мејлом адресу или лично (понети радну биографију). 
Трајање конкурса: до попуне.

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен стручне 
спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену 
позицију могу конкурисати и кандидати са II и III сте-
пеном стручне спреме, са завршеном обуком за резаче, 
без обзира на образовни профил. За извршиоце који не 
поседују наведена знања, послодавац ће организовати 
бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати могу да се 
обрате послодавцу на наведени број телефона, мејлом 
или лично (понети радну биографију). Трајање конкурса: 
до попуне.

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне спреме; рад-
но искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана, обезбеђен превоз. Заинтересовани кандидати 
могу да се обрате послодавцу на наведени број теле-
фона, мејлом или лично (понети радну биографију). 
Трајање конкурса: до попуне.

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: електрозаваривач, III степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђе-
на исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију 
могу конкурисати и кандидати II и III степена стручне 
спреме, са завршеном обуком за електрозаваривача, 
без обзира на образовни профил. За извршиоце који не 
поседују наведена знања, послодавац ће организовати 
бесплатну обуку. Трајање конкурса: до попуне.

AMD-MONTAGE DOO
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com  

Грађевински инжењер статичар
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, организа-
ција градње, организација градилишта, брига о термини-
ма извођења; самостална израда статичких прорачуна.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне 
спреме; радно искуство у траженом занимању, минимум 
60 месеци; обавезно знање рада на рачунару - МS Office 
пакет, Интернет, AutoCAD; обавезна возачка дозвола Б 

категорије; обавезно знање немачког језика - виши ниво.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак 
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз 
од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени 
прегледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 сати 
недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла, лице за контакт: 
Нина Јанкелић.

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

тел. 063/72-89-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Заваривач (TIG)
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 36 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика - почетни ниво (није услов); пожељно 
поседовање атеста (није услов).

Цевар - изометричар
место рада Немачка, на одређено време 

12 месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа 
котлова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању, минимум 36 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика - почетни ниво (није услов); познавање 
изометрије (скице, нацрти)

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак 
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз 
од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени 
прегледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 сати 
недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се 
јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Јан-
келић.

„БАНЕ МПИ“ ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК СОМБОР

25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/5416-161
e-mail: hr@bane.rs

Поново оглашава

Технолог површинске заштите
на одређено време

Задаци на радном месту: организација одељења гал-
ванизације, континуирано праћење технологије, кон-
трола квалитета превлаке, истраживања у области 
основне хемије, практичан рад у лабораторији, анализе 
и закључивање на основу експеримената, пројектовање 
хемијских постројења, стручна подршка продаји, писање 
извештаја и препорука у смислу унапређивања произ-
водње са аспекта галванске заштите. 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломира-
ни инжењер хемије/технолог; знање енглеског језика; 
пожељно искуство из области површинске заштите; 
познавање MS Office пакета, нарочито Excel; возачка 
дозвола Б категорије; способност за тимски рад и пошто-
вање предвиђених рокова; способност стратешког раз-
мишљања и планирања; одличне организационе и ана-
литичке способности.

Електричар
на одређено време

Задаци на радном месту: спроводи задатке и активности 
периодичног одржавања машина, опреме и инстала-

Индустрија и грађевинарство
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ција према упутствима за планско одржавање, врши на 
двневној бази периодичне превентивне прегледе маши-
на, опреме и инсталација, проверава њихову исправност 
и статус рада, реагује на сваку пријаву квара и застоја на 
опреми и инсталацијама и приступа пословима дефекта-
зе и отклањања застоја и кварова, специјално ради на 
пословима одржавања и инсталацијама електроуређаја 
и електроинсталација, ради на пословима одржавања, 
монтаже, инсталације по налогу менаџера одржавања, 
стара се о уредности и чистоћи техничких уређаја на 
свим машинама, опреми и делу инсталација (електро 
ормани, мотори, вентили, сензори, компоненте и све 
врсте инсталација), послује и спроводи стандард, прави-
ла, поступке и упутства и активно учествује у доношењу, 
измени и примени истих, поштује документа и процеду-
ре СРПС ИСО 9001 2008, извршава и остале послове по 
налогу надређених. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електроструке; нај-
мање 5 година у индустрији на пословима одржавања 
електромоторног погона; познавање енглеског језика; 
добро организована особа, прилагодљивост променама, 
притиску и обиму посла.

Реглер
на одређено време

Задаци на радном месту: постављање алата на маши-
нама, контрола рада алата, израда првог радног кома-
да и упознавање радника са начином руковања алата и 
машином, контрола правилности рада радника на маши-
ни с реглираним алатом, континуирани обилазак радних 
места и контрола радних комада према операционој 
листи, примена технолошко-радних инструкција, прове-
ра исправности алата и специјалних уређаја при регла-
жи и у току експлоатације алата и машина, отклањање 
мањих кварова на алатима и специјалним уређајима, а у 
случају већих кварова обавештавање одељења алатнице 
или одржавања, чишћење алата по завршетку серије, а 
са последњим радним комадом враћање алата у алатни-
цу, вођење евиденције о дневном плану производње у 
сарадњи са пословођом, изношење предлога и недоста-
така уочених у процесу производње и у сарадњи са тех-
нологом алата и одељењем алатнице рад на отклањању 
истих, примена прописане мере заштите на раду. 

УСЛОВИ: V - IV степен стручне спреме било које струке.

Брусач - глачар
на одређено време

5 извршилаца

Задаци на радном месту: брушење и глачање радних 
комада (одливака) на брусној траци и тоцилу, самостал-
на припрема, балансирање и монтажа глачарских точ-
кова (стругање и мазање точкова), транспорт урађених 
комада (привоз и одвоз до радног места), самостално 
одлагање (складиштење) радне опреме и прибора након 
завршене операције, послови уређења радне средине у 
одељењу глачаре, остали послови по налогу непосред-
ног руководиоца, примена прописаних мера заштите на 
раду.

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме - основна 
школа, пожељно III степен стручне спреме.

Галванизер
на одређено време

Задаци на радном месту: рад у одељењу површинске 
заштите, праћење задате технологије, контрола заврш-
ног производа, вршење основних лабораторијских ана-
лиза.

УСЛОВИ: VI - IV степен стручне спреме било које струке; 
могућност преквалификације у наносиоца заштитних 
металних превлака - галванизер, као и обуке за вршење 
основних хемијских анализа.

Помоћни радник у ливници
на одређено време

Задаци на радном месту: у сарадњи са ливцем ливење 
легуре цинка и алуминијума у металним калупима на 
машинама за ливење, рад на ручном ливењу у метал-
ним калупима, припрема материјала за ливење, пуњење 
пећи за ливење и контрола температуре материјала за 
ливење која мора бити у технолошким границама, посло-

ви уређења радне средине у погону ливнице, остали 
послови по налогу надређеног, примена мера зашитите 
на раду.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа.

ОСТАЛО: Пријаве са радном биографијом доставити лич-
но или поштом на наведену адресу или електронским 
путем на e-mail: hr@ bane.rs. Контактираћемо кандидате 
који уђу у ужи избор. Оглас је отворен до попуне радних 
места.

„DAREX HOME“ DOO
11070 Нови Београд

Ауто-пут Београд - Загреб бб

Радник у производњи намештаја
4 извршиоца

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

Виљушкариста
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању, радно искуство 12 месеци у управљању 
виљушкаром.

ОСТАЛО: Пријаве слати поштом или на e-mail: konkurs@
darex.rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ФАБРИКА БАКАРНИХ ЦЕВИ АД
19250 Мајданпек, Индустријска зона бб

e-mail: s.cokic@fbc.rs

Бригадир машинских радионица ВКВ
УСЛОВИ: ВКВ металоглодач; радно искуство од нај-
мање 2 године. Радне биографије слати на горенаведену 
имејл-адресу. Рок за пријављивање је 20 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

„ЕКО УНИЈА СН“ ДОО
11010 Вождовац - Београд, Кумодрашка 42

тел. 063/474-702

Руковалац багером
на одређено време од 3 месеца, место 

рада: Батајница
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, возачка 
дозвола Б и Ц категорије, неопходно претходно радно 
искуство од минимум 6 месеци. Кандидати се могу јавити 
до 15.07.2018. године, на контакт телефон: 063/474-702.

„АВИО КРИЛО“ ДОО
18000 Ниш, Ваздухопловаца 24

e-mail: administracija@aviokrilo.com

Дипломирани машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, пожељно 
знање немачког језика. Рок за пријаву: 31.07.2018. годи-
не.

„ГЕО КАБИНЕ” ДОО
36000 Краљево, Ратина 243 Б-1
e-mail: skalicanin068@gmail.com

Машински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пројектовање у 
Auto-Cad-у; возачка дозвола Б категорије; обука за Auto-
Cad (све верзије и сви нивои); енглески језик - средњи 
ниво.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/3101-542

е-mail: mehanizacija@energovg.rs

Бравар-монтер
на одређено време 3 месеца (постоји 
могућност запослења на неодређено 

време), место рада: Београд
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар-монтер КВ/ВК, радно искуство није оба-
везно.

Возач
на одређено време 3 месеца (постоји 
могућност запослења на неодређено 

време), место рада: Београд
4 извршиоца

Опис посла: послови возача теретних возила (сандучари, 
аутомиксери, шлепери).

УСЛОВИ: возач теретних возила, радно искуство пожељ-
но али није обавезно; обавезна возачка дозвола Ц и Е 
категорије; возачка дозвола Д категорије је пожељна - 
није услов.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пребива-
лиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у 
смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним соба-
ма са купатилом (трошкове сносе запослени и послода-
вац по 1/2, односно запослени плаћа око 5.000 РСД 
месечно); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; 
дужина радног времена 8 сати дневно (прековремени 
рад у складу са законским одредбама). Запосленима се 
редовно исплаћују зараде, сви порези и доприноси.  Кон-
курс је отворен до попуне. Заинтересовани кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем поште, мејл адресе, 
или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за 
контакт: Зорица Сработњак.

PREDIĆ INT COMPANY DOO
26000 Панчево, Михајла Пупина 28

тел. 063/706-23-61
e-mail: madix@mts.rs

Возач теретног возила
у међународном друмском саобраћају

УСЛОВИ: III степен - возач теретњака; IV степен - возач 
теретног моторног возила; 12 месеци радног искуства; 
возачка дозвола Ц и Е категорије; енглески језик - почет-
ни ниво. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 15.07.2018. 
Кандидати се могу јавити на телефон: 063/706-2361 
(лице за контакт: Хелена Предић) или на горенаведени 
имејл.

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15 часова)

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду
место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: одржавање мотора на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању - минимум 6 месеци; овлашћење 
за машинисту на техничком пловном објекту.

Морнар
место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: послови морнара на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању - минимум 6 месеци; положен 
испит за морнара.
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Руковалац техничког пловног 
објекта

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: самостално управљање техничким пловним 
објектом.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању; овлашћење о оспособљености - 
руковалац техничког пловног објекта.

Заповедник брода унутрашње 
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: управљање техничким пловним објектом, 
заповедање, одржавање реда и безбедности на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство 
у траженом занимању; овлашћење за заповедника брода 
врсте А.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обез-
беђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје пријаве да пошаљу имејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца, лице за контакт: Милош 
Сучевић, Горан Ушљебрка.

ЦОВ „ЦАКИЋ“ ДОО
АУТО-ШКОЛА

18400 Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333

Предавач саобраћајних прописа - 
испитивач и инструктор Б категорије

за рад у Комисији за полагање 
теоријског и практичног испита

УСЛОВИ: V, VI или VII стручне спреме саобраћајне 
струке, са лиценцом за испитивача, предавача и инструк-
тора Б категорије.

Инструктор вожње Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: лиценца за инструктора вожње Б категорије, по 
могућности лиценца за испитивача у комисији.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међуна-
родном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е кате-
горије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона, особа за контакт: 
Владета Радосављевић или доставити радне биографије 
путем имејла.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије 3

тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са 
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска 
Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, 

на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно иску-
ство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у сме-
нама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати 
недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са 
послодавцем организован сваког радног дана од 08 до 
15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на наведени број телефона, 
лице за контакт: Бобан Шапоњић.

„ВЕТРА-ВЕТ“ ДОО
Перлез, Зрењанин

Краља Александра Карађорђевића 19а
тел. 063/35-92-93

е-mail: vsvetravet@gmail.com

Дипломирани ветеринар са 
лиценцом

место рада Чента, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор ветерине; 
радно искуство небитно; поседовање лиценце; основно 
знање рада на рачунару; пожељна возачка дозвола Б 
категорије. Обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем мејла или да се јаве на горенаведени број 
телефона, лице за контакт: Владимир Пауновић.

             

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну 
област Палеонтологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени су одредбама члана 74 став 10 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр.88/2017) и одредба-
ма чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200 од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве са при-

лозима (биографија, списак стручних радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, доказ о учешћу на међу-
народном или домаћем научном скупу, доказ о објавље-
ном уџбенику или монографији, изјаву о изворности, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству), доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, 
Ђушина 7, 11000 Београд (соба 107), у року од 15 дана од 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Историјска геологија

на одређено време од 1 године са 
могућношћу продужења уговора за још 
једну годину у току трајања студија, а 

најдуже до краја школске године у којој 
се студије завршавају

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог 
степена бира се студент мастер академских или специја-
листичких академских студија који је студије првог сте-
пена студија завршио са просечном оценом најмање 
8,00. Наведени услови утврђени су одредбама члана 83 
став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017). Пријаве са прилозима (биографија, списак 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спре-
ми, уверење о уписаним мастер академским студијама, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству), доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, 
Ђушина 7, 11000 Београд (соба 107), у року од 15 дана од 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР САВАТИЋ“

11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/2197-061

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр: 88/2017 и 27/2018-др.закон): 1) да има 
одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик; 6) да има дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника; 7) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
8) да има обуку и положен испит за директора школе. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 

Саобраћај и везе / Ветерина / Наука и образовање

            Ветерина

             Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

  У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способ-

ност 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.
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Закона о основама система образовања и васпитања, за 
директора може бити изабрано лице које, уз испуњеност 
осталих горенаведених услова, има стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године, или више образовање, за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном 
стажу, најмање 8 година рада у области образовања 
(не старију од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак (доношењем наредбе 
о спровођењу истраге; потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога - за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседује, а уко-
лико је кандидат претходно обављао функцију директо-
ра школе и доказ о резултату стручно педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања - фотокопија; 
оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседу-
је); оригинал или оверену фотокопију уверења да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности ( подносе га само кандидати који су и 
раније обављали функцију директора школе) - не старије 
од 6 месеци; пријаву на конкурс, са радном биографијом 
и прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Кандидат изабран за директора шко-
ле који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност, у складу са условима прописаним законом. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на 
конкурс за избор директора и потребном документацијом 
доставља на адресу школе, у затвореној коверти са наз-
наком “Конкурс за избор директора школе” лично или 
путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Достављена документација се не враћа. Министар у 
року од 30 дана од дана пријема документације коју му је 
доставио Школски одбор врши избор директора и доноси 
решење о његовом именовању, о чему школа обавешта-
ва лица која су се пријавила на конкурс. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
радним данима од 9.00 до 14.00 часова, путем телефона: 
011/2197-061.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЛИ ДРУГАРИ“

11550 Лазаревац, Николе Тесле 2А

Васпитач - приправник
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач, у 
складу са Законом, на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године, или одговарајуће више образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност; 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, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије. Кандидат мора 
да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88 од 29.09.2017. године и 27/2018-др. закони). Уз 
пријаву поднети: фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених и уверење да кандидат 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, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност подноси се пре закључења уговора о раду. 
Фотокопије докумената морају бити оверене, а докумен-
тација не старија од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или путем поште, на 
адресу: Предшколска установа „Мали другари“, 11550 
Лазаревац, Николе Тесле 2А, са назнаком „За конкурс“, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, 
високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, знање рада на рачу-
нару, пожељно радно искуство. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају искључиво путем поште на наведену адресу, 
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. 
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: срп-
ски. Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 
4 и 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-

чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ 
о знању рада на рачунару (сертификат, уверење и сл.). 
Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 
месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кан-
дидат пре заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну 
област Примењена математика

2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну 
област Електроника

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачунарска техника и 

информатика
на одређено време од 5 година, са 25% 

радног времена

Доцент за ужу научну област 
Телекомуникације

на одређено време од 5 година, са 25% 
радног времена

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом 
Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о 
изменама и допунама Правилника о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о избору у звањe наставника и 
сарадника Електротехничког факултета у Београду, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија са списком објавље-
них радова, копија дипломе, односно уверења које важи 
до издавања дипломе и уверење о држављанству), 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну 
област Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у 
Институту за зоологију

Ванредни професор за ужу научну 
област Физиологија и молекуларна 

биологија биљака
на Катедри за физиологију биљака у 
Институту за ботанику и Ботаничкој 

башти „Јевремовац“, на одређено време 
од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Морфологија, систематика и 

филогенија животиња
на Катедри за морфологију, систематику 

и филогенију животиња у Институту 
за зоологију, на одређено време од 5 

година

Доцент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
на Катедри за екологију и географију 

животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време од 5 година

Наука и образовање
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Доцент за ужу научну област 
Биологија ћелија и ткива

на Катедри за биологију ћелија и ткива 
у Институту за зоологију, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира; непостојање сметње из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђе-
ни чланом 74 Закона о високом образовању. Пријаву са 
биографијом, овереним преписом дипломе и списком и 
сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у наставном звању 
ванредног професора из уже научне 

области Економија и финансије

Наставник у свим наставним 
звањима из уже научне области 

Пословна економија и менаџмент
УСЛОВИ: за избор наставника утврђени су Законом о 
високом образовању и Статутом и Правилником о избо-
ру у звања Универзитета „Унион“ и Статутом Београдске 
банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверене копије диплома о претходно 
стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак 
објављених радова. Пријаву и тражену документацију 
доставити у физичком и електронском облику на наведе-
ну адресу, кабинет 209/II или на е-mail: office@bba.edu.rs, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави у звању 
асистента за ужу научну област 

Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских 
студија.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Oрганска хемија

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент мастер сту-
дија.

ОСТАЛО: Испуњавање и других услова утврђених на 
основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског 
факултета и осталих општих аката Хемијског факултета 
и Универзитета у Београду. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова (биографија, списак радо-
ва, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда 
надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним 
последицама за кривична дела у смислу Закона о висо-
ком образовању и остало), достављају се на наведену 
адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Административни помоћник - 
административни радник

у Секретаријату школе, на одређено 
време до повратка радника са боловања 

(замена одсутног запосленог преко 60 
дана)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада на рачу-
нару. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Минитарства. Уз пријаву на 
конкурс, са биографским подацима, кандидати су у оба-
вези да приложе доказе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених, доказ о неосуђиваности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве се шаљу на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. 
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора 
о раду.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ВРТ“

11080 Земун, Батајница
Мајора Зорана Радосављевића 221

тел. 063/247-301
e-mail: decjivrt@gmail.com

Васпитач
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме, рад на 
рачунару - Word, Excel, Интернет, Power point, енглески 
језик средњи или виши ниво. Сви заинтересовани кан-
дидати се могу јавити у року од 30 дана, на телефон: 
063/247-301 или на e-mail: decjivrt@gmail.com.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд - Земун, Наде Димић 4

тел. 011/2619-673, 011/2611-081
www.tehnikum.edu.rs

e-mail: info@tehnikum.edu.rs

Наставник у звању професора 
струковних студија за предмете који 
припадају ужим стручним областима 

Заштита од пожара и предмет 
Машински материјали који припада 

ужој стручној области Основе 
машинског инжењерства

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
релевантне области у односу на предметни конкурс, уз 
претходно завршене одговарајуће академске студије 
(основне и мастер) или еквивалентне дипломске студије 
стечене по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, на одговарајућем студијском про-
граму који припада области машинско инжењерство; 
поседовање одговарајућих стручних и научних референ-
ци и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању професора 
струковних студија за предмете који 

припадају ужој стручној области 
Заштита од пожара и предмет 

Физика који припада ужој стручној 
области Примењена физика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор наука из 
релевантне области у односу на предметни конкурс, уз 
претходно завршене одговарајуће академске студије 
(основне и мастер) или еквивалентне дипломске студије 
стечене по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године на одговарајућем студијском про-
граму који припада области електротехничко инжењер-
ство; поседовање одговарајућих стручних и научних 
референци и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању вишег предавача 
за предмете који припадају ужим 

стручним областима Заштита 
животне средине и Безбедност и 

заштита на раду
на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
релевантне области у односу на предметни конкурс, уз 
претходно завршене одговарајуће академске студије 
(основне и мастер) или еквивалентне дипломске студије 
стечене по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године на студијском програму Прехрам-
бена технологија који припада области биотехничке нау-
ке; поседовање одговарајућих стручних и научних рефе-
ренци и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању професора 
струковних студија за предмете који 

припадају ужој стручној области 
Заштита од пожара и предмет 
Мотори и моторна возила који 
припада ужој стручној области 
Термодинамика и термотехника

УСЛОВИ: завршен VIII степен стручне спреме - доктор 
наука из релевантне области у односу на предметни кон-
курс, уз претходно завршене одговарајуће академске 
студије (основне и мастер) или еквивалентне дипломске 
студије стечене по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године на одговарајућем студијс-
ком програму који припада области машинско инжењер-
ство; поседовање одговарајућих стручних и научних 
референци и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању вишег предавача 
за предмете који припадају 
ужим стручним областима 

Основе машинског инжењерства 
и Производне технологије у 

машинству
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из релевантне области у односу на предметни 
конкурс, уз претходно завршене одговарајуће академске 
студије (основне и мастер) или еквивалентне дипломске 
студије стечене по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године на одговарајућем студијс-
ком програму који припада области машинско инжењер-
ство; поседовање одговарајућих стручних и научних 
референци и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању професора 
струковних студија за предмете који 
припадају ужим стручним областима 

Рачунарство и информатика 
и Производне технологије у 

машинству
УСЛОВИ: завршен VIII степен стручне спреме - доктор 
наука из релевантне области у односу на предметни кон-
курс, уз претходно завршене одговарајуће академске 
студије (основне и мастер) или еквивалентне дипломске 
студије стечене по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године на одговарајућем студијс-
ком програму који припада области машинско инжењер-
ство; поседовање одговарајућих стручних и научних 
референци и исказан смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
предмете који припадају ужим 

стручним областима Инжењерски 
менаџмент и Заштита од пожара

на период од 3 годинe

УСЛОВИ: да је студент докторских студија на машинском 
факултету из одговарајуће области, да је стекао средњу 
оцену из предмета претходног високошколског образо-
вања најмање 8 и то посебно на основним и посебно на 
мастер студијама, исказан смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Стату-

Наука и образовање
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том школе и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника и сарад-
ника школе. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате 
објављених радова и извод из матичне књиге рођених. 
Уколико кандидат нема педагошког искуства, организо-
ваће се приступно предавање у складу са Правилником 
о извођењу приступног предавања при избору у звања 
наставника у школи. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(кардиологија)

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(гастроентерологија)

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
- кардиохирургија)

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (неурохирургија)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Педијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Физикална 

медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факул-
тет; општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Статутом Медицинског факул-
тета у Београду. Посебан услов: кандидати који конку-
ришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о 
радном односу на клиници која је наставна база Меди-
цинског факултета у Београду. Пријаве са документа-
цијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Ста-
тутом Медицинског факултета и Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду) подносе се Писар-
ници Медицинског факултета, на наведену адресу, у 
року од 15 дана од објављивања конкурса. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Др Суботића 8

тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(гастроентерологија)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факул-
тет; општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Статутом Медицинског факултета 
у Београду.

Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Епидемиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факул-
тет; општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Статутом Медицинског факултета 
у Београду. 

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за 
клиничке наставне предмете подносе доказ о радном 
односу на клиници која је наставна база Медицинског 
факултета у Београду. Пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Меди-
цинског факултета и Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду) подносе се Писарници Меди-
цинског факултета, на наведену адресу, у року од 15 
дана од објављивања конкурса. 

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН,  
ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ 

11000 Београд
Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Наставник у звање професора 
струковних студија или звање вишег 

предавача за ужу научну област 
Менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 
година (зависно од звања)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области економије, објављени науч-
ни, односно стручни радови у научним часописима или 
зборницима са рецензијама; радно искуство: за звање 
професора струковних студија - од најмање десет година 
од чега најмање пет година у настави у високом образо-
вању, за звање вишег предавача - најмање пет година, 
способност за наставни рад. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању и општим актима школе.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наве-
дени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, очитана/копија личне карте, потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона 
о високом образовању (оригинал или оверена копија), 
потврда о радном искуству, за кандидате који се први пут 
бирају у наставно звање предвиђено је приступно пре-
давање и други докази за које учесник конкурса сматра 
да су битни. Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених 
радова, сви кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми (на CD-у уређено у MS Word-у) и у штам-
паној форми. Пријаве на конкурс се достављају у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену 
адресу. Лице задужено за давање обавештења: Грозда 
Николић, телефон: 011/3234-002. Неблаговремене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази биће одбачене, односно 
неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну 
област Историја ликовних уметности 

и архитектуре
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од 5 година; предност 
имају кандидати чије је тежиште 
истраживања психологија деце са 
потребом за додатном подршком и 

образовање наставника

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од 5 година; предност 
имају кандидати чије је тежиште 
истраживања психологија рада

Доцент за ужу научну област 
Археологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју се бира; 
способност за наставни рад. Поред општих услова кан-
дидати треба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
76/05) и Статута Факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија 
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, 
списак објављених радова и остала пратећа документа-
ција), доставити на наведену адресу Факултета, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну 
област Економска политика и развој
УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истражи-
вачка и наставничка оријентација кандидата у области 
Економске географије и Организације и заштите просто-
ра у туризму.

Ванредни професор за ужу научну 
област Међународни економски 

односи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истражи-
вачка и наставничка оријентација кандидата у области 
економике Европске уније и међународног пословног 
финансирања. 

ОСТАЛО: Услови за кандидате су прописани одредбама 
Закона о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом Уни-
верзитета у Београду, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и општим актима Економског факултета у Бео-
граду, којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилозима: биографија, 
библиографија (списак раова и радови), копије диплома, 
копија уверења о држављанству, достављају се на наве-
дену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Друштвена географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су чланом 74 став 8 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др. 
закон) и чланом 104 и 109 Статута Географског факул-
тета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, спи-
сак научних радова, радови, оверене копије дипломе о 
одговарајућој стручној спреми), подносе се Факултету, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-003

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17), у даљем тексту: Закон. За 
директора школе може бити изабрано лице које има 
одговарајуће високо образовање стечено на: 1. студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога школе; да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће; за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) као доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) 
биографске податке, односно радну биографију; 2) ове-
рен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 3) оверен препис 

уверења о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту (дозволи за рад); 4) обуку и положен испит 
за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, јер 
програм обуке за директора школе и правилник о пола-
гању испита за директора нису донети, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит за директора 
у року који предвиђа закон; 5) потврду да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(не старије од 6 месеци), односно за лице које испуња-
ва услове из чл. 122 став 6 Закона, потврду да има нај-
мање 10 година радног искуства у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 6) 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци); 7) уверења надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); 8) уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); 9) уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 10) извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 11) 
оквирни план и програм рада директора школе за вре-
ме трајања мандата од 4 године, као и остала документа 
која могу послужити као доказ о стручним и организатор-
ским способностима; 12) доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора кандидата; 13) доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора уста-
нове; 14) доказ да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; 15) пријемни формулар за 
пријаву на конкурс скинут са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе: 
„Вук Караџић“, Рипањ, Ерчанска 3, у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично 
или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа (јавног 
бележника, органа градске или општинске управе, суда). 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, на број теле-
фона: 011/8650-003.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област 
Математика

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија заврши-
ло са просечном оценом најмање 8, односно које има нај-
мање 3 године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука и има науч-
не, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад; завршен математички факултет. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о 
завршеним претходним степенима студија са просечном 
оценом и стеченим научним називом доктора наука из 
одговарајуће научне области (оверене фотокопије), био-
графију, списак радова, радове, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фото-
копија). Услови за избор у звање прописани су: Законом 
о високом образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника на Фармацеутском факултету, 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

Ванредни професор за ужу научну 
област Медицинска биохемија

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија заврши-
ло са просечном оценом најмање 8, односно које има нај-

мање 3 године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука и има науч-
не, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад; више научних радова од значаја за развој 
науке у ужој научној области објављених у међународ-
ним или водећим домаћим часописима са рецензијама, 
односно оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дију, патент, оригинални метод и сл.), односно руко-
вођење или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или збирку зада-
така за ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима; завршен фармацеутски факултет. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о 
завршеним претходним степенима студија са просечном 
оценом и стеченим научним називом доктора наука из 
одговарајуће научне области (оверене фотокопије), 
биографију, списак радова, радове, уџбеник/практикум/
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира; 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење 
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање 
прописани су: Законом о високом образовању, Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Правил-
ником о ближим условима за избор у звање наставника 
на Фармацеутском факултету, Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Факултета.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Медицинска 

биохемија
на одређено време од 3 године 

2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука 
и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеут-
ски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
приложе: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченим научним нази-
вом доктора наука (оверена фотокопија), биографију, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење 
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање 
прописани су: Законом о високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се у 
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Асистент за предмете: Психологија, 
Општа психологија, Развојна 

психологија и Педагошка 
психологија, ужа научна област: 

Психологија у физичком васпитању, 
спорту и рекреацији
на период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
82 и чл. 84 Закона о високом образовању РС и да имају 
завршен филозофски факултет, одељење за психоло-
гију. Остали услови утврђени су Правилником о начину, 
поступку и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника факултета. 
Потребна документација: молба, биографија - CV, спи-
сак објављених научних радова, фотокопије диплома: 
основне академске студије, мастер (магистарске) студије, 
уверење о уписаним докторским студијама, оригинал 
радови на увид. Потписана изјава о изворности (преузе-
ти са сајта Универзитета). Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а

тел. 065/8409-169

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања.

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања.

ОСТАЛО: кратка биографија, фотокопија дипломе, фото-
копија извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
држављанства. Рок за пријаву на конкурс је 7 дана од 
дана објављивања.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а

тел. 065/8409-169

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Потребна документација: фотокопија дипломе/
сведочанства о завршеној основној школи, извод из 
матичне књиге рођених, очитана лична карта, фотоко-
пија држављанства. Рок за пријаву на конкурс је 7 дана 
од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ

МИТРАЉЕТА“
11273 Батајница, Далматинске загоре 94

тел. 011/7870-080

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) и 
то: 1) да има стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника основне 
школе, педагога или психолога, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да има дозволу за рад, односно положен стручни испит 
за наставника или стручног сарадника; 3) да има обуку 
и положен испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност; 4) да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
6) да лице није правоснажном судском пресудом осуђи-
вано за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) да 
зна српски језик. Директор се бира на период од чети-
ри године. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу; потврду да кандидат има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања (потврда 
садржи податак о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој кандидат ради; ако 
кандидат није у радном односу, потврду издаје установа 
у којој је кандидат стекао радно искуство у области обра-
зовања и васпитања - оригинал); уверење о држављан-
ству - оригинал или оверену фотокопију; извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; 
радну биографију; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); оквирни план рада за 
време мандата. Уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са ученицима, кандидат је дужан да достави 
пре закључивања уговора о међусобним правима и оба-
везама. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Својеручно потписане пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу школе лично или 
поштом: ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, 11273 
Батајница, Далматинске загоре 94, са назнаком „Конкурс 
за избор директора”. Информације на број телефона: 
011/7870-080.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Поремећаји језика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже 
научне области, као и да кандидат испуњава остале усло-
ве предвиђене чл. 85 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017) и услове предвиђене Статутом 
Факултета за избор у звање сарадника у звање асистен-
та са докторатом. Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија, библиографија, овере-
не копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима 
подносе се на наведену адресу Факултета, у року од 15 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2

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

Наставник струковних студија за 
групу предмета из поља уметности, у 

звању предавача
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: област примењене уметности и дизајн, ужа 
област веб и интерфејс дизајн. Обавезни услови: радно 
искуство од минимум 3 године и реализовани стручни 
радови из области којој припада ужа област за коју се 
бира у звање; напредна знања веб-технологија - HTML, 

CSS, Java Scrpt, PHP, искуство у корирању модерних 
веб-фрејмворка, израда и развој интерфејса за веб и 
мобилне апликације, искуство и познавање савреме-
них фронтенд и бекенд технологија (ES6, React, React 
Native, VueJS, NodeJS, Laravel, SASS и сл); радно искуство 
у области UX/UI (дизајна корисничког искуства и дизај-
на интерфејса). У звање предавача из поља уметности 
може бити изабрано лице које има високо образовање 
и стручни назив магистар наука, односно специјалиста 
академских студија из одговарајуће области којој припа-
да ужа област за коју се бира, стечено по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или високо образовање на студијама другог, 
односно првог степена високог образовања по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, као и призната остварења из одговарајуће 
области којој припада ужа област за коју се бира, пози-
тивна оцена наставног рада, осим ако се бира први пут у 
наставничко звање, када је довољно да кандидат поседу-
је склоност и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати који се 
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, 
Правилником о избору наставника и сарадника и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова. 
Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на обрасцу - пре-
узима се са сајта школе: www.vslpu.edu.rs и достављају у 
електронској и штампаној форми), биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење из казнене евиденције да лице није осуђивано, да 
није покренута истрага, нити подигнута оптужница, да 
правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи, ове-
рену фотокопију дипломе, списак радова - портфолио 
у дигиталној форми (резолуција 72 ppi) и штампаној 
форми. Пријаве са прилозима предају се непосредно у 
секретаријату школе у Београду, Панте Срећковића 2 или 
поштом у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање. На разговор ће бити позвани 
само кандидати који уђу у ужи избор.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
Београд - Звездара, Милића Ракића 1

тел. 011/2886-150

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 60% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове про-
писане одредбама чл. 139, 140 и 144, став 1 и став 2 тачка 
3, Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњени пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, са одштампаним 
пријавним формуларом; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Доказ о неосуђива-
ности прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве 
на конкурс. Пријаве послати на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама „Послови“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, тел. 011/2866-150.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

(до повратка раднице са боловања)

УСЛОВИ: наставник хемије: професор хемије, дипло-
мирани хемичар, дипломирани хемичар опште хемије, 
дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипло-
мирани хемичар - смер хемијско инжењрство, дипло-
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мирани професор хемије - мастер, дипломирани хеми-
чар - професор хемије, дипломирани хемичар - мастер, 
мастер хемичар, мастер професор хемије. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије хемије. Све према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017 и 11/2017). Општи услови: 1) одгова-
рајуће образовање; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат 
није осуђиван у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017); 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова под 1), 3), 
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а о испуњености 
услова под 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати 
су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: кратку био-
графију; попуњени формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања (доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверења о стеченом висо-
ком образовању, ако диплома није уручена; уверење 
о неосуђиваности; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
(потврду) о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу. Пријаве се достављају секретаријату 
Прве београдске гимназије, лично или поштом на наве-
дену адресу. Неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. За додатне информације обратите се секре-
таријату школе, на телефон: 011/2629-321.

БОР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“

19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Оглас објављен 24. јануара 2018. године, у публи-
кацији „Послови“ број 761, поништава се у целос-
ти.

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 60% 

радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 
139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закон) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати 
уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 и 3/17); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци - оригинал 
или оверену фотокопију); доказ да кандидат није осуђен 
правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закон) - не старије од шест месеци, ориги-
нал или оверену фотокопију и доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српс-
ком језику; лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, кандидат који буде изабран на кон-
курсу доставља пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају школи на 
адресу: ОШ „Бранко Перић”, 19257 Рудна Глава бб. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и ученицима (у 
периоду од 6 месеци пре истока рока за пријаву на овај 
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је 
извршена.). Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, на телефон 030/585-650.

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице које 
има: одговарајуће високо образовање за васпитача или 
стручног сарадника: ако је стекло високо образовање за 
васпитача или стручног сарадника на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета: сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице из става 1 тачка 1 
подтачка 2 мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Дужност директора може да обавља и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
за васпитача на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Услов да има одговарајуће радно иску-
ство у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања: кандидат са високим образовањем другог степена 
мора да има осам година рада на пословима васпитања 
и образовања у предшколској установи након стицања 
одговарајућег образовања; кандидат са високим образо-
вањем првог степена или вишим образовањем мора да 
има десет година рада на пословима васпитања обра-
зовања у предшколској установи након стицања одго-
варајућег образовања. Кандидат треба и да има: дозво-
лу за рад васпитача или стручног сарадника, лиценцу; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (доказ: лекарско уверење које издаје надлежна 
здрвствена установа доставља кандидат који је изабран 
за директора, а пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (доказ: извод из казнене еви-
денције), као и уверење привредног суда да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни преступ у 

вршењу раније дужности. Кандидат за директора не 
може да оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за кривична дела из тач-
ке 5 овог конкурса (доказ: уверење основног и вишег 
суда да против кандидата није покренута истрага, нити 
је подигнута оптужница, односно да није покренут кри-
вични поступак). Кандидат треба да има држављанство 
Републике Србије (не може бити старије од 6 месеци); да 
зна српски језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад, доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику на коме се обавља 
васпитно-образовни рад, доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; да има обуку и положен испит за дирек-
тора (кандидат изабран за директора који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања доставља лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Комисија за избор директора 
обавља интервју са кандидатима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља био-
графију и следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (дипло-
ме стечене у бившим југословенским републикама до 
27. априла 1992. године, у Републици Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године, морају имати решење министра којим 
се потврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова васпитача или стручног сарадника, 
као и за образовање стечено у иностранству); овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за васпитача или стручног 
сарадника; потврду о радном искуству у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања након 
стицања одговарајућег обаразовања; доказ о познавању 
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику на коме се обавља васпитно-об-
разовни рад, доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом - доставља кандидат 
који је изабран за директора, а пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама; извештај струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања доставља лице које је претходно обављало 
дужност директора установе. Кандидат који не достави 
доказе тражене у тачкама 5 и 6 овог конкурса, установа 
их прибавља по службеној дужности. Директор се бира 
на период од четири године, мандат директора тече од 
дана ступања на дужност. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” НЗС, у два при-
мерка (у оригиналу или овереној фотокопији), на адресу: 
Предшколска установа „Сунце” Горњи Милановац, Вука 
Караџића 4, са назнаком „Пријава за избор директора - 
не отварати“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ”

32213 Бресница
тел. 032/804-107

e-mail: skolabresnica@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена - 
мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије (студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
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односно стручне области или области педагошких наука 
- у ком случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године), за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора установе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора установе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за дирек-
тора школе може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године или више образовање за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање, као и фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: доказ о држављанству (ори-
гинал или оверену копију, уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију на обрасцу који важи 
трајно са холограмом); диплому о стеченом образовању 
(оверена копија дипломе од стране надлежног органа); 
лекарско уверење издато након објављивања конкурса 
(оригинал или оверена копија), доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству на пословима обра-
зовања и васпитања у установи за образовање и васпи-
тање, након стеченог одговарајућег образовања (издату 
након објављивања конкурса); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања (уверење 
МУП-а издато након објављивања конкурса); уверење 
основног суда да није покренут кривични поступак и 
истрага за кривична дела из надлежности ових судова 
и тужилаштава (издато након објављивања конкурса); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора устано-
ве); оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у року од 15 
дана од дана објављивања, на адресу: Основна школа 
„Ђенерал Марко Ђ. Катанић”, 32213 Бресница, у затво-
реној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора 
школе - не отварати“, лично или поштом. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 032/804-107.

ЈАГОДИНА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“

Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 060/4893-938

е-mail: direktor@milenkozivkovic.edu.rs

Техничком грешком објављен је оглас за 1 
наставника клавира, у публикацији „Послови“ од 
20.06.2018. године. Оглас поништавамо у целос-
ти, јер је исти већ објављен у претходном броју. 
Овим путем се извињавамо оглашивачу и канди-
датима.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб

Доцент за ужу научну област 
Гинекологија

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА: Услови за први избор 
у звање доцента

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: У звање доцента може бити бирано 
лице које испуњава следеће минималне услове: научни 
назив доктора наука за научну област за коју се бира, 
стечен на акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму у земљи или диплома доктора наука 
стечена у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању; приступно предавање из области 
за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије 
за писање извештаја пријављених кандидата за избор 
у звање доцента, уколико нема педагошко искуство на 
универзитету; позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног претходног избор-
ног периода (уколико га је било); објављен један рад 
из научне области за коју се бира у часопису категорије 
М21, М22 или М23.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да 
испуни најмање два изборна елемента предвиђена чла-
новима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образ-
ложени у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. 
Посебни услови и испуњеност услова за избор наставни-
ка ближе су уређени Правилником о ближим условима 
за избор у звања наставника Универзитета у Приштини 
- Косовска Мировица. Наставницима на клиничким пред-
метима неопходна је одговарајућа здравствена специја-
лизација.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве доставити на адресу: Медицински факултет у Пришти-
ни, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или пре-
дајом Архиви Факултета.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ИЗ УРОШЕВЦА СА ПРИВРЕМЕНИМ
СЕДИШТЕМ У ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Лепосавић, 24. новембра бб 

Наставник у звање предавача за ужу 
научну област Транспорт терета и 

логистика
УСЛОВИ: кандидат треба да има академски назив 
магистра (или стручни назив специјалисте академских 
студија) из уже научне области за коју се бира, објавље-
не стручне радове и да показује способност за наставни 
рад. Остали услови утврђени су одговарајућим одредба-
ма чл. 72-75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 

тумачење и 68/15), Статута ВТШСС Урошевац, у складу 
са којима ће бити извршен избор кандидата и заснивање 
радног односа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља дока-
зе о испуњавању услова: списак научних радова са нео-
пходном индексним ознакама и саме радове, биографију 
са описом школско-образовне и радно-професионалне 
историје, доказ да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за рад у држав-
ном органу (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених и матичне књиге држављана, доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
у просвети. Документа морају бити оригинали или овере-
не копије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити на телефоне: 028/84-103, 028/84-105, 028/84-
108, 063/8671-749 (директор). Пријаве слати на адресу: 
Висока техничка школа струковних студија из Урошевца, 
са привременим седиштем у Лепосавићу, 38218 Лепоса-
вић, 24. новембра бб.

КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу 
уметничку област Унутрашња 

архитектура и индустријски дизајн 
(Конструктивни склопови и детаљи 
као део архитектонске ликовности 

и Дигитална презентација у области 
архитектуре и графичког дизајна)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности са најмањом просечном оце-
ном 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошколској установи 
и више уметничких остварења или високо образовање 
мастер академских студија и уметничка дела која пред-
стављају самосталан допринос уметности, непостојање 
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и 
остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који 
су предвиђени чл. 74 и 75 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 (др. закон), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу, Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-
52 од 9.1.2017. године), Одлуком о изменама и допуна-
ма Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагује-
вцу. Кандидати подносе на расписани конкурс за избор у 
звање доцент 10, а за избор у звање ванредни професор 
20 самосталних радова из уже уметничке области за коју 
конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигитал-
ној форми (на CD-у).

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс, биографија и стручна биографија, ове-
рене копије диплома свих нивоа студија, фотокопија 
личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању (оригинал или верена копија), 
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квали-
тета о педагошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на 
високошколској установи, за кандидате који се први пут 
бирају у звање доцента или ванредног професора на 
Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступ-
но предавање. Сву конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса сви кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка избо-
ра у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства 
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за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју није при-
ложена комплетна документација у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора, тражена конкурсом као доказ о 
испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће 
се разматрати од стране комисије. Сва документација и 
радови достављају се Служби за опште и правне посло-
ве ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕСТРЕ РАДОВИЋ“

34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог који је изабран за директора 
школе, на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чл. 139 и 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања; одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник“ број 11/2012). 
Поред наведених услова кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима и да испуњава друге 
услове предвиђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију (оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држављанству и 
уверење да нису осуђивани) заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу школе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
(„Службени гласник РС” број 88/17 и 27/18-др. закони), 
да има одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 за наставника музичке школе, подручје рада 
култура и јавно информисање, за педагога и психолога, 
образовање стечено на судијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: на студијама другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; на  студијама: другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, које 

има дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година радног искуства у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат за директора школе, поред одго-
варајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона, 
треба да испуњава и услове из члана 139 Закона: 1 да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (оверена копија дипломе о 
завршеној средњој школи, за кандидате који нису стекли 
диплому на српском језику). 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
за наставника музичке школе, педагога или психолога; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу 
наставника; уверење о положеном испиту за директо-
ра (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе, али је иза-
брани кандидат дужан да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них (не старији од шест месеци), оригинал или оверена 
фотокопија; доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење не старије од шест месеци); доказ - уверење 
или потврду (оригинал или оверену фотокопију) МУП-а 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење - потврду (оригинал или 
оверена фотокопија) надлежног привредног суда да кан-
дидат није правноснажно осуђен за кривично дело или 
привредни преступ; доказ - потврду о најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (оргинал); 
доказ о знању српског језика за кандидате који нису 
стекли одговарајуће образовање на српском језику (ове-
рена копија дипломе о завршеној средњој школи); доказ 
о резлтату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника); резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора школе); рад-
ну биографију са резултатима досадашњег рада, (необа-
везно); доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Поступак за избор дирек-
тора спроводи комисија коју образује Школски одбор. 
Пријаве са потпуном документацијом послати на адресу 
школе. Пријаве слати у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора”. Рок за пријављивање кандида-
та је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. О резултатитма конкурса кандидати 
ће бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема 
решења о именовању директора школе од стране мини-
стра просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара и на број телефона: 034/305-135.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теорија државе и права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови прописани су у члану 74, а на период саглас-
но члану 75 Закона о високом образовању. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, слати 
на горенаведену адресу Факултета. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Неорганска хемија

у Институту за хемију Факултета, на 
одређено време од пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области хемијских 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ 88/17 и 27/18 - други 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета, Правилником о условима за избор наставника 
Факултета и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на 
конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Интерна медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Медицинска хемија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, док-
торат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Неурологија
на одређено време 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Генетика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Радиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента 

за ужу научну област 
Оториноларингологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Орална хирургија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Фармацеутска 

технологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, докторат из 
научне области за коју се бира.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је достави-
ти и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један примерак тих 
публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду 
Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за 
примену, начин достаљања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу 
(http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_zvanje.
docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://
www.kg.ac.rs/Docs/Odluka_o_izmenama_i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза канди-
дата да релевантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и изборних 
елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу доставити и у 
електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

КРАЉЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-032

Наставник пословне 
кореспонденције

са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са одсуства 

ради неге детета

Наставник српског језика и 
књижевности

са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик, да има одговарајуће образовање из чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), а у погле-
ду врсте стручне спреме да испуњава услове прописане 
Правилником о степену и и врсти образовања, наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угоститељство 
и туризам; да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичних дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има тражено 
образовање.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС и уз исти прилаже: извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), диплому, извод из казне-
не евиденције да није осуђиван, потврду високошколске 
установе да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина. Докази се подно-
се у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уве-
рење изабрани кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду, доказ о познавању српског језика подно-
си кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Докази који су приложени уз пријаву се не враћају. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене преко 60 дана, до повратка са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
Закон). Кандидат треба и 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања настаника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 

бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 
2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат 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, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изечену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази 
се на сајту Министарства просвете), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом достављају 
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4, 
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.Уз 
пријаву на конкурс кандидати поред биографије треба да 
приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије од 
6 месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
неосуђиваности. Пријаве слати на наведену адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Наставник техничког образовања и 
технике и технологије

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 40% 

радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати тре-
ба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о 
раду и посебне услове предвиђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: да 
имају одговарајуће образовање, и то: професор технич-
ког образовања, професор технике, професор инфор-
матике и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства или друге услове у погледу 
образовања, прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17).

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одустног 

запосленог преко 60 дана, са 94% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати тре-
ба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о 
раду и посебне услове предвиђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: да 
имају одговарајуће образовање, и то: професор српског 
језика и књижевности; професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима; дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима или друге услове у погледу образовања 
прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17).

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
доставља само изабрани кандидат); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
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на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати уз одштампан попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја треба да доставе доказе да 
испуњавају наведене услове. Сви документи се прилажу 
у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Основ-
на школа „Бранко Радичевић“, 36207 Витковац. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 036/5873-889.

КРУШЕВАЦ

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ”
37254 Коњух

Наставник енглеског језика
за 30% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Белој 
Води, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: да кандидат има сте-
пен и врсту образовања сходно чл. 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 2/2017); да 
је држављанин Републике Србије, потребно је достави-
ти и извод из матичне књиге рођених; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Потврду о неосуђива-
ности доставља кандидат. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши Национална 
служба за запошљавање. Уз пријаву доставити оригина-
ле или оверене копије докумената издатих од надлеж-
них органа (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење 
се доставља по коначности одлуке о избору кандидата. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

37000 Крушевац, Балканска 56

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017), за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 тачка 1 и 2 овог закона и то: да поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога, стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице 

мора да има завршене студије првог степена из научне 
области, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад (положен стручни испит - 
лиценцу) за наставника, педагога или психолога; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да је савладало обу-
ку и да има положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника или 
стручног сарадника, односно стручном испиту; уверење 
о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за 
рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци); 
уверење (извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; уве-
рење привредног суда да није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), 
уверењe основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинали 
или оверенa фотокопијa, не старије од 30 дана); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о знању српског језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (важи за кан-
дидате који су одговарајуће образовање стекли на дру-
гом језику); потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања (оригинал); оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника); уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, (оверену фотокопију извештаја 
о спољашњем вредновању школе); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; оквирни план 
рада за време трајања мандата (није обавезно). Доку-
ментација без доказа о положеном испиту за директора 
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан 
да у законском року, када министар пропише услове, 
програм обуке и начин полагања испита за директора, 
положи наведени испит у складу са чланом 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 

о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог зако-
на за наставника те врсте школе, односно лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, као ни фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Пријављени кандидати 
писмено ће бити обавештени о именовању директора 
у складу са законом. Пријаве на конкурс и доставље-
на документација се не враћају кандидатима. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Сва потребна обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе на тел. 037/448-052. Пријаве са доказима о 
испуњавању свих услова тражених конкурсом, у затворе-
ној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за дирек-
тора”, слати препорученом поштом на адресу школе или 
донети лично, радним данима од 08.00 до 13.00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У

КРУШЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
782-783, од 20.06.2018. године, поништава се у 
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН“

Крушевац, Велики Шиљеговац

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018) за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 
1 тачка 1 и 2, овог закона и то: 1. да поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017), за наставника основне школе, 
за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне области, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценцу) 
за наставника, педагога или психолога; 3. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузуимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 5. да има држављанство Републи-
ке Србије; 6. да зна српски језик  на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. да је сав-
ладало обуку и да има положен испит за директора уста-
нове. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
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тави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника или 
стручног сарадника, односно стручном испиту; уверење 
о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за 
рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци); 
уверење (извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузуимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
уверење привредног суда да није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), 
уверењe основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или 
оверенa фотокопијa, не старије од 30 дана); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених - нови образац (оригинал или ове-
рену фотокопију), доказ о знању српског језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (важи за кандидате 
који су одговарајуће образовање стекли на другом јези-
ку); потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања (оригинал), оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника); уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (оверену фотокопију доказа о резултати-
ма стручног надзора и оцене спољашњег вредновања), 
радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно). Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан да у законском року, када минис-
тар пропише услове, програм обуке и начин полагања 
испита за директора, положи наведени испит у складу 
са чланом 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 овог закона за наставника те врсте школе, 
односно лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Пријављени 
кандидати писмено ће бити обавештени о именовању 
директора, у складу са законом. Пријаве на конкурс и 
достављена документација се не враћају кандидатима. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Сва потребна обавештења се могу добити у 
секретаријату школе, на тел. 037/852-400. Пријаве са 
доказима о испуњавању свих услова тражених конкур-
сом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за директора“, на адресу 
школе: ОШ „Велизар Станковић Корчагин“, 37204 Велики 
Шиљеговац или донети лично, радним даном, од 8.00 до 
13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

16240 Медвеђа, Николе Тесле 1
тел. 016/891-028

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (стечено на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије 
или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), за наставника, 
педагога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада 
којој припада школа: 1) економија, право и администра-
ција; 2) машинство и обрада метала; да кандидат поседу-
је дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога; да поседује обуку и положен испит за дирек-
тора (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за прекршај, привредни преступ или кривично дело у 
вршењу дужности у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања; да поседује држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биогра-
фију са кретањем у служби, адресом становања, бројем 
телефона, адресом електронске поште, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања; 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања - уверење МУП-а; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак - потврда суда; извод 
из матичне књиге рођених (венчаних за жене); уве-
рење о држављанству; доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење (доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду); оверену фотокопију лиценце 
за директора уколико је поседује; оквирни план рада за 
време мандата; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе у оцени спољашњег вредновања за 
кандидате који су претходно обављали дужност дирек-
тора. Сви наведени докази саставни су део пријаве на 
конкурс, морају бити оверени и не могу бити старији од 
шест месеци. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Конкурс спроводи комисија за избор директо-
ра, коју именује Школски одбор. О резултатима конкурса 
кандидат ће бити обавештен након пријема решења о 
именовању директора школе од стране министра про-
свете, науке и технолошког развоја. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Министар просвете, науке и технолошког развоја 
врши избор директора школе у року од 30 дана од дана 
пријема документације, доноси решење о његовом име-
новању, о чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Пријаве са комплетном документацијом 
о испуњавању услова конкурса доставити лично у канце-
ларији секретара школе, сваког радног дана од 09 до 13 
часова или путем поште на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити код секретара школе и 
путем телефона: 016/891-028.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
02.05.2018. године поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство)

Наставник предмета Чувари природе
са 5% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (боловање и породиљско 

одсуство)

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи - за настав-
ника биологије и према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи - за 
наставника предмета Чувари природе; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
пити рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају: оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уверења о дипло-
мирању ако није издата диплома; оригинал уверења о 
неосуђиваности; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них; да је диплома или уверење издато на српском јези-
ку, односно потврда установе која је издала диплому да 
је кандидат пратио наставу на српском језику. Оверене 
копије поднетих докумената не смеју бити старије од 6 
месеци. Доказ да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставља школи 
у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована Одлуком 
директора дел. бр. 400 од 25.06.2018. године. Пре доно-
шења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и 
где је извршена. Решење о избору кандидата по објавље-
ном конкурсу у листу „Послови“ донеће се у складу са 
законом. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, понедељком и четвртком, од 10 до 
12 часова, на број телефона: 016/732-300.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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НИШ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука за 
друмски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењер-
ство; радно искуство: небитно.

Доктор наука заштите животне 
средине

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - 
инжењерство заштите животне средине, доктор нау-
ка - науке о заштити животне средине; радно искуство: 
небитно.

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - пси-
холошке науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука за електроенергетику; доктор техничких наука за 
електротехнику; доктор техничких наука за електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - 
педагошкe науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - 
рачунарске науке; доктор наука - пословна информа-
тика; доктор техничких наука за рачунарску технику/
доктор наука - електротехника и рачунарство. Радно 
искуство: небитно.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинства 
за обраду метала/доктор наука - машинско инжењер-
ство; доктор техничких наука за машинске конструкције; 
доктор техничких наука за производно машинство; радно 
искуство: небитно.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еко-
лошке науке; радно искуство: небитно.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: 01.09.2018. Кандидати могу 
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или 
имејл адресу.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну 

област Математика, за предмете 
Теорија масовног опслуживања 
на Департману за математику и 
Вероватноћа на Департману за 

рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор математичких наука. Кандидати уз 

пријаву треба да доставе: биографију, оверен препис 
дипломе о докторату, списак научних радова са библи-
ографским подацима, као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часо-
пису навести одговарајући линк), за радно место пред-
виђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 
дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на 
конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају обра-
зац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs).

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Аналитичка и 

физичка хемија
на Департману за хемију, на одређено 

време од 36 месеци

УСЛОВИ: дипломирани хемичар или мастер хемичар, 
студент докторских студија хемије. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: биографију, оверене копије диплома са 
претходних нивоа студија и одговарајуће додатке дипло-
ми или уверења о положеним испитима, доказ да су сту-
денти докторских студија, списак научних радова, као и 
саме радове (уколико их кандидат има). Рок за пријаву на 
конкурс: 15 дана.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

тел. 018/4151-422

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то јест висо-
ко образовање стечено: на студијама другог степена - 
мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије (студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка - у ком случају је неопходно да су завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који ту лицен-
цу на поседују може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично длео 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
најмање осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и васпитање, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од три године или више 
образовање за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 

и положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, односно 
извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месе-
ци), диплому о стеченом образовању, доказ о знању срп-
ског језика и језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима), документ о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе), лицен-
цу за директора установе (ако је кандидат поседује), 
доказ о неосуђиваност и непостојању дискриминаторног 
понашања, преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са ученици-
ма кандидат је дужан да достави пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама. Сва документа се 
достављају у оригиналу или као оверен препис/фотоко-
пија, лично или поштом на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана. Одлука о избору ће бити 
донета у законском року. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

НОВИ С А Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1) Редовни професор за ужу 
научну област Фармакогнозија са 

фитотерапијом
пуно радно време (40 сати на Факултету)

2) Редовни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

(трансфузиологија)
радно време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

3) Редовни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

(пулмологија)
радно време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

4) Редовни професор за ужу научну 
област Стоматологија (дечја и 
превентивна стоматологија)

радно време краће од пуног
(39 сати на Факултету)

5) Редовни професор за ужу научну 
област Оториноларингологија

радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

2 извршиоца

6) Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (абдоминална 
хирургија)

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

7) Ванредни професор за ужу научну 
област Социјална медицина

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

8) Ванредни професор за ужу 
научну област Основне хемијске 

дисциплине у фармацији (органска 
хемија)

на одређено време 5 година, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

Наука и образовање
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9) Ванредни професор за ужу научну 
област Фармацеутска технологија 

са инустријском фармацијом и 
козметологијом

на одређено време 5 година, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

10) Ванредни професор за ужу 
научну област Фармацеутска хемија
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

11) Ванредни професор за ужу 
научну област Стоматологија 

(стоматолошка протетика)
на одређено време 5 година, радно 

време краће од пуног
(39 сати на Факултету)

12) Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (ортопедија са 
трауматологијом)

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

13) Ванредни професор за ужу 
научну област Патологија

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

14) Ванредни професор за ужу 
научну област Фармакологија и 

токсикологија
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)
2 извршиоца

15) Доцент за ужу научну област 
Хигијена

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

16) Доцент за ужу научну област 
Социјална медицина

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

17) Доцент за ужу научну област 
Биохемија

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

18) Доцент за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време 5 година, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

19) Доцент за ужу научну област 
Основне хемијске дисциплине у 

фармацији (физичка хемија)
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

20) Доцент за ужу научну област 
Стоматологија (дечја и превентивна)

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног

(39 сати на Факултету)

21) Доцент за ужу научну 
област Медицинске дисциплине 

у специјалној едукацији и 
рехабилитацији

на одређено време 5 година, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

22) Асистент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(васкуларна хирургија)
на одређено време 3 године, радно 

време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

23) Асистент за ужу научну област 
Педијатрија

на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

24) Асистент за ужу научну област 
Стоматологија (стоматолошка 

протетика)
на одређено време 3 године, радно 

време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

25) Асистент за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство

на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

26) Асистент за ужу научну област 
Социјална медицина

на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

27) Асистент за ужу научну област 
Патологија

на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног

(15 сати на Факултету)

28) Асистент за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време 3 године, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

29) Асистент за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време 3 године, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

2 извршиоца

30) Асистент за ужу научну област 
Интерна медицина (пулмологија)
на одређено време 3 године, радно 

време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

31) Сарадник у настави за ужу 
научну област Специјална едукација 

и рехабилитација
на одређено време 1 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
2 извршиоца

УСЛОВИ 1-5: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали усло-
ви за редовног професора утврђени чланом 74 Закона 
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом 
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 6-14: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали усло-
ви за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона 

о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом 
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 15-20: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира и остали услови 
за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правил-
ником о ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 21: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира, завршене 
основне академске студије специјалне едукације и раха-
билитације и остали услови за доцента утврђени чланом 
74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 22-30: студент докторских студија са завршеним 
интегрисаним академским студијама, које је претходне 
нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8. 
Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ 31: студент мастер академских студија специјал-
не едукације и рехабилитације, који је основне академске 
студије специјалне едукације и рехабилитације, основне 
академске студије специјалне едукације или основне 
академске студије специјалне рехабилитације завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8. Остали усло-
ви утврђени су чланом 83 Закона о високом образовању, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Пра-
вилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клинич-
ке предмете подносе доказ да су у радном односу у уста-
нови која је наставна база Факултета. За кандидате који 
се први пут бирају у звање доцента способност за настав-
ни рад оцениће се на основу приступног предавања из 
области за коју се бира (сходно члану 20 и 22 Правилника 
о изборима у звања наставника, сарадника и истражи-
вача). Приступно предавање ће се организовати у скла-
ду са Правилником Медицинског факултета о начињу 
извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на радно место под тачком 
31 предност имају кандидати који су запослени у настав-
ној бази Факултета. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи краћу биографију, фотокопију личне кар-
те, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене 
копије диплома, за клиничке предмете односно за рад-
на места означена у посебним условима овог конкурса, 
доказ о радном односу у здравственој установи која је 
наставна база Медицинског факултета Нови Сад, списак 
радова и публикација (у два примерка), оригинал или 
фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом 
објављивању, доказ о педагошком искуству и позитивно 
оцењеној педагошкој активности.

Кандидати који су конкурисали на радно место и у звање 
доцента и који се први пут бирају у то звање биће нак-
надно обавештени о теми, датуму, времену и месту одр-
жавања приступног предавања, а у складу са Правил-
ником Медицинског факултета о начину извођења и 
валоризацији приступног предавања (објављен на сајту 
Медицинског факултета). Доказ о некажњавању приба-
виће Медицински факултет Нови Сад службеним путем, 
осим за кандидате који нису рођени у Републици Србији. 

Пријаве са документацијом подносе се Писарници Меди-
цинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови 
Сад, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање
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ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
21203 Ветерник, Краља Александра 38

тел./факс: 021/821-035

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице који испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и то: да је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области одговарајућег предмета, односно групе 
предмета; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има лиценцу за 
директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседу-
је може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); да има дозволу за рад - лиценцу, односно 
положени стручни испит за наставника, педагога или 
психолога, и то за рад у школи; да има најмање 8 годи-
на радног стажа у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника, обуку и положен испит за директора 
школе и најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог одгова-
рајућег образовања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс приложе следеће доказе: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ори-
гинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (лиценца); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење о неосуђиваности из основног суда и 
привредног суда и уверење о некажњавању из казнене 
евиденције МУП-а) - не старије од 6 месеци; потврду о 
радном искуству од најмање 8 година у области образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (потврда мора да садржи: назив послодавца, 
делатност којом се бави, радно место на које је кандидат 
био распоређен и време трајања рада из области образо-
вања и васпитања); оверену фотокопију доказа о знању 

српског језика, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (само за кандидате који су прет-
ходно обављали дужност директора школе); оверену 
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног саветника, 
ако га кандидат поседује); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
фотокопију личне карте. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 подносе уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 11 пре закључења уговора уговора 
о међусобним правима и обавезама директора установе. 
Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе 
краће биографске податке и приложи: податке о кре-
тању у досадашњој служби или радном односу, стручном 
и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду 
и предлог мера, организације и начина руковођења шко-
лом које би спровео као директор школе (програм рада) 
које ће изложити на наставничком већу. Конкурсна коми-
сија ће обавити интервју са кандидатима који испуњавају 
услове конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир. Решење о именовању директора 
школе биће благовремено достављено свим учесницима 
конкурса у законом предвиђеном року. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса могу се поднети 
лично у затвореној коверти или препорученом поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе“. Рок за предају пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

тел. 021/417-633

Наставник за ужу научну област 
Политички системи

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат нау-
ка из одговарајуће области и општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
Факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања, а пријаве са потребном документацијом, којом 
се доказује испуњеност услова, подносе се у седишту 
Факултета.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент са докторатом за ужу 
област Основне научне дисциплине у 
спорту и физичком васпитању, група 

предмета Гимнастика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије и одбрањена док-
торска дисертација. Кандидат треба да испуњава услове 
који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 87/2016) 
и Правилником о поступку за стицање звања и засни-
вање радног односа наставника и сарадника на Факул-
тету спорта и физичког васпитања. Кандидати уз пријаву 
на конкурс достављају: оверену копију дипломе докто-
ра наука из одговарајуће научне области, биографију са 
неопходним елементима за писање извештаја, списак 
научних и стручних радова, као и саме радове; доказ о 
неосуђиваности (МУП). Пријаве се достављају на горе-
наведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник за ужу научну област 
Теоријска и примењена математика

у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

наставник у звању редовног професора 
на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, математичке 
струке, услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, подзаконским актима и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењени 

софтверски инжењеринг
на одређено време од 5 година, са 30% 

радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство, услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета технич-
ких наука.

Сарадник у звању асистента 
са докторатом за ужу научну 

област Теорије и интерпретације 
геометријског простора у 
архитектури и урбанизму

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске 
струке, услови прописани чланом 85 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Теоријска и примењена математика
на одређено време од 1 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке 
струке, услови прописани чланом 83 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Енергетска електроника, 
машине и погони и обновљиви 

извори енергије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротех-
нике и рачунарства, услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета технич-
ких наука.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 
Архитектонско-урбанистичко 

планирање, пројектовање и теорија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске 
струке, услови прописани чланом 83 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента из поља 
уметности за ужу уметничку област 

Примењена уметност и дизајн у 
архитектури и техници

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске 
струке, услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, подзаконским актима и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса), краћу биогра-
фију, библиографију (списак радова), оверене фотоко-
пије диплома и додатака дипломама на свим нивоима 
студија (дипломама стеченим у иностранству потребно 
је приложити доказ о признавању стране високошколске 
исправе), фотокопирану или очитану личну карту, остале 
доказе о испуњености услова конкурса, као и фотокопије 
објављених научних, односно стручних радова у науч-
ним часописима, зборницима или саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима са рецен-
зијом, односно признатих уметничких дела, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, ори-
гиналних метода и сл.), објављених уџбеника, моногра-
фија, практикума или збирки задатака за ужу област за 
коју се бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс 
за заснивање радног односа и избор у звање настав-
ника треба да попуни електронски образац са подаци-
ма о кандидату који се налази на сајту Универзитета у 
Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти пошаље на 
имејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју канди-
дат испуњава у електронском формулару неопходно је 
приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и 
сл. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев 
од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати 
на горенаведену адресу за свако радно место посебно.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Привредно право 

на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Хортикултура и 

пејзажна архитектура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област Хемија 
и биохемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област 
Ратарство и повртарство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Доцент (реизбор) за ужу научну 
област Хортикултура и пејзажна 

архитектура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон.), 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави 
доказе о испуњености услова по овом конкурсу, био-
графске податке, научне и стручне радове, као и доказе 
о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми (уверења о наставку студија за сарадничка 
звања). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава по овом конкур-
су је 15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати 
на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни 
факултет (За конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја 
Обрадовића 8.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 

научну област Информационо-
комуникациони системи

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индус-
тријско инжињерство/инжењерски менаџмент, услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Мехатроника, 

роботика и аутоматизација и 
интегрисани системи

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке мехатрони-
ка, услови прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, подзаконским актима и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Електроенергетика

на одређено време од 5 година, са 10% 
радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство, услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета технич-
ких наука. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Технологија и организација 

грађења и менаџмент
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске 
струке, услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, подзаконским актима и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Механика флуида, 
хидропнеуматска, гасна и нафтна 

техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, 
услови прописани чланом 84 Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса), краћу биогра-
фију, библиографију (списак радова), оверене фотоко-
пије диплома и додатака дипломама на свим нивоима 
студија, дипломама стеченим у иностранству потребно 
је приложити доказ о признавању стране високошколске 
исправе, фотокопирану или очитану личну карту, остале 
доказе о испуњености услова конкурса као и фотокопије 
објављених научних, односно стручних радова у науч-
ним часописима, зборницима или саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима са рецен-
зијом, односно признатих уметничких дела, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, ори-
гиналних метода и сл.), објављених уџбеника, моногра-
фија, практикума или збирки задатака за ужу област за 
коју се бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс 
за заснивање радног односа и избор у звање настав-
ника треба да попуне електронски образац са подаци-
ма о кандидату који се налази на сајту Универзитета у 
Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти пошаље не 
мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју канди-
дат испуњава у електронском формулару неопходно је 
приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и 

сл. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки кон-
курс посебно. Комисија ће разматрати само благовреме-
не и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на 
снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. 
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ”

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
кандидат треба да испуњава и посебне услове прописа-
не одредбама чл. 139, 140, 142, 143, и чл. 144 став 1 и 
став 2 тачка 3, чл. 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 27/2018 
- даље: Закон), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Олга Петров” 
у Банатском Брестовцу. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Потребна 
документација коју треба доставити: пријавни форму-
лар, радна биографија, фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућим образовању, фотокопија уверења о 
држављанству, доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику), извод 
из матичне књиге рођених, доказ да кандидат није лице 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона). Доказ да има психофизич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са законом. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од 8 дана од истека рока 
рока за пријем пријава. Кандидати из става 4 члана 154 
Закона, који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из става 6 чла-
на 154 Закона и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од обављеног разговора са кандидати-
ма. Напред наведену документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом и радном биографијом, 
кандидати достављају лично или путем поште на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Чистачица
на одређено радно време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да достави доказе да испуњава 
услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: да има одговарајуће 
образовање прописано Законом и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „Јован Шерба-
новић” Крепољин - основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који 
нису стекли образовање на српском језику). Испуњеност 
услова доказује се овереним фотокопијама докумената 
не старијим од 6 месеци. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се током рада. Докази о испуњености услова из става 
1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који преузимају 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи (напомена: молбе без пријавног фор-
мулара неће бити разматране). Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - чис-
тачица”.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“ 
11420 Смедеревска Паланка

Војводе Степе 20
тел. 026/317-19

Наставник биологије
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставни-
ка биологије може бити примљен кандидат који испуња-
ва услове предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати морају да 
имају одговарајуће образовање за наставнике основне 
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У складу са чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидати морају да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским преносом система бодова. 
Кандидат који не поседује ово образовање биће дужан 
да га стекне у року од једне године, а највише две године, 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе: радну биографију, попуњен пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, уверење о држављанству РС (оргинал 
или оверену копију, не старије од шест месеци), доказ о 
неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и непо-
стојању дискриминаторног понашања (оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци), доказ о знању 

српског језика (обавезно за кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику), оверену копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту или потврду високошколске установе да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина у току студија или након дипломирања (није 
обавезно, уколико кандидат поседује пожељно је да 
достави). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија 
ће донети у року од 8 дана од добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Ближе информације се 
могу добити код секретара школе, телефон: 026/340-721.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ“
11420 Смедеревска Паланка

Првомајска бб
тел. 026/310-423

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос у установи за образовање и васпитање 
(члан 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања): да има одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да поднесе: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, оригинал или оверена 
копија, не старије од шест месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања, тј. најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; потврду о обуци и 
положеном испиту за директора установе (пријава која 
не садржи уверење о положеној обуци и испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, јер програм 
обуке за директора школе и правилник о полагању испи-
та нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обевези 
да положи испит за директора у законском року); рад-
ну биографију и оквирни план рада за време мандата. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну 
биографију и све доказе о испуњености услова за избор 
који се у конкурсу траже. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду. Доказе о 
одговарајућем образовању, о неосуђиваности (од СУП-а), 
доказ од надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора, држављанству 
Републике Србије и знању српског језика, саставни су део 

пријаве за конкурс. Осим утврђивања испуњености усло-
ва за избор директора, Комисија цени и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са 
назнаком „За конкурс“, непосредно школи или препо-
рученом поштом, на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Додат-
не информације се могу добити на телефон школе, број: 
026/310- 423.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ИВО АНДРИЋ” 

11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Оглас објављен 30.05.2018. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“
Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20

тел. 026/340-721

Наставник енглеског језика 
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања, са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла настав-
ника енглеског језика може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати 
морају да имају одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидати 
морају да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који не поседује ово обра-
зовање, биће дужан да га стекне у року од једне године, 
а највише две године, од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биогра-
фију, попуњен пријавни формулар са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, уверење о 
држављанству РС (оргинал или оверену копију, не ста-
рије од шест месеци), доказ о неосуђиваности за дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и непостојању дискриминатор-
ног понашања (оригинал или оверену копију, не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика (обавезно 
за кандидате који образовање нису стекли на српском 
језику), оверену копију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту или потврду високош-
колске установе да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина у току студија или 
након дипломирања (није обавезно - уколико кандидат 
поседује, пожељно је да достави). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата комисија ће донети у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Херој Иван Мукер“, Војводе Степе 20, 11420 Смеде-
ревска Паланка. Ближе информације се могу добити код 
секретара школе, тел. 026/340-721.

ОШ „АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”
11318 Милошевац, Трг јединства 13

тел. 026/801-339

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-

Наука и образовање
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вања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академ-
ске студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) 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, педагога или пси-
холога; поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника или стручног сарадника; обука и положен испит 
за директора установе - лиценца за директора уста-
нове (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора уста-
нове положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за дирек-
тора школе може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горенаведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године или више образовање за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); ове-
рен препис или оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања (не старије 
од 6 месеци); потврду о радном искуству у установи на 
пословима образовања и васпитања; оверен препис или 
оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), ако га поседује; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежност суда да против 
њега није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверена фотокопија лекарског уве-
рења од стране надлежне здравствене установе; преглед 
кретања у служби са биографским подацима (необавез-
но); доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно). Рок за подношење пријава је 

15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Министар врши избор дирек-
тора у року од 30 дана од дана пријема документације 
коју му је доставио Школски одбор и доноси решење о 
његовом именовању, о чему школа обавештава лица која 
су се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу: Основна школа „Академик 
Радомир Лукић“, 11318 Милошевац, Трг јединства 13, са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе“ или лично 
доставити. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, радним данима од 8.00 до 12.00 
часова, путем телефона: 026/801-339.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област 
Педагошке науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног 
односа: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тор педагошких наука. Кандидати морају да испуњавају 
и остале услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Статутом и општим актима Педагошког факул-
тета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фото-
копију дипломе свих нивоа студија са додацима дипло-
ма, попуњен образац биографских података (преузет 
са: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje) приложен у штампаној форми 
и електронској форми, библиографију објављених радо-
ва, податке о студентској евалуацији и друге прилоге 
којима се доказује испуњеност услова за избор у звање 
наставника: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/35-pravilnici-2 и уверење о некажња-
вању (МУП). Поступак избора у звање и заснивање рад-
ног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о 
високом образовању, одредбама Статута и општих ака-
та Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката 
Факултета. Пријаве са документацијом слати на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Пословна 

информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - 
пословна информатика. Поред наведених услова, канди-
дати треба да испуне и друге услове прописане одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 
88/17), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 
од 8.3.2018. године, Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с измена-
ма и допунама од 6.3.2013. године, 4.6.2015. године, 
9.7.2015. године, 14.4.2016. године и 12.9.2017. године, 
Правилника о ближим минималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 
3.3.2016. године (измене и допуне од 8.9.2016. године, 
22.9.2016. године, 1.12.2016. године и 8.3.2018. године) и 
Правилника о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.1.2013. године, са 
изменама и допунама од 7.3.2013. године и 10.11.2016. 
године.

ОСТАЛО:Уз пријаву приложити: Образац - подаци о кан-
дидату пријављеном на конкурс за избор у звање настав-
ника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у електронској фор-
ми на CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту Уни-
верзитета у Новом Саду), биографију, фотокопију личне 
карте (у случају чиповане личне карте потребно је доста-
вити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, 
списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није 
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, као и све остале 
доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених 
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилницима Универзитета и Факултета, односно дока-
зе који поткрепљују наводе из Обрасца - Подаци о кан-
дидату пријављеном на конкурс за избор у звање настав-
ника Универзитета. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедин-
ски пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања Кон-
курса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће бити разматране. Факултет неће враћати примљену 
конкурсну документацију кандидатима.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Сарадник у настави за ужу 
научну област Електротехничко 

инжењерство
на одређено време од 1 године 

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или спе-
цијалистичких академских студија или студент мастер 
струковних студија или специјалистичкиих струковних 
студија електроструке, који је студије првог степена завр-
шио са просечном оценом најмање осам. Ближи услови 
утврђени су чланом 83 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и чланом 
37 Статута Високе техничке школе струковних студија у 
Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: био-
графију са подацима о досадашњем раду; оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама првог степена; 
доказ о статусту студента мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија или студента мас-
тер струковних студија или специјалистичкиих струков-
них студија електроструке, доказ о просечној оцени на 
студијама првог степена; списак радова као и саме радо-
ве (на захтев комисије); уверење о држављанству; извод 
из МКР; доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и 
доказ да није под истрагом (прибавља се у Суду). Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
Секретаријату школе, на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Сарадник у настави за ужу научну 
област Страни језици - енглески 

језик
на одређено време од 1 године, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или спе-
цијалистичких академских студија или студент мастер 
струковних студија или специјалистичкиих струковних 
студија филолошке струке (енглески језик), који је сту-
дије првог степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам. Ближи услови утврђени су чланом 
83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 
88/2017 и 27/2018 - др. закон) и чланом 37 Статута Висо-
ке техничке школе струковних студија у Суботици.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: био-
графију са подацима о досадашњем раду, оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама првог степена, 
доказ о статусу студента мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија или студента мас-
тер струковних студија или специјалистичкиих струков-
них студија филолошке струке (енглески језик), доказ 
о просечној оцени на студијама првог степена, списак 
радова као и саме радове (на захтев комисије), уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није 
под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима 
о испуњавању услова конкурса доставити Секретаријату 
школе, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ООШ „АДИ ЕНДРЕ“
24321 Мали Иђош, Главна 27

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидати треба да 
испуњавју услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака у ООШ „Ади 
Ендре“, и то: I степен стручне спреме - основна школа, 
што се доказује овереном фотокопијом дипломе; психич-
ка, физичка и здравствена способност, што се доказује 
лекарским уверењем; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(мађарски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву (молбу) на конкурс, кандидат треба 
да достави: уверење о држављанству РС; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; лекар-
ско уверење којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност - подноси се пре закључења уговора 
о раду; уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање - прибавља кандидат из 
МУП-а и доказ о знању језика. Документација мора бити 
достављена у оригиналу, не старија од 6 месеци, а могу 
и копије оверене од надлежног органа. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који преузимају 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи (напомена: молбе без пријавног фор-
мулара неће бити разматране). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребним 
документима могу се доставити: лично - секретаријату 
школе или поштом на адресу школе (Огледна основна 
школа „Ади Ендре“, 24321 Мали Иђош, Главна 27), са наз-
наком „За конкурс - спремачица“. Информације о конкур-
су могу се добити путем телефона: 024/730-664.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

24000 Суботица, Банијска 67

Оглас објављен 06.06.2018. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

УЖИЦЕ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН 

ЈЕРКОВИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22

тел. 031/513-148

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
23.05.2018. године поништава се у целости.

ВАЉЕВО

ОШ „САВА КЕРКОВИЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22а

тел. 014/3445-172

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета или б) на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз чега мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; или 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ђацима и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но 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 или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; да кандидат поседује дозволу за рад и 
положен стручни испит за наставника; да поседује уве-
рење о положеном стучном испиту за директора (лицен-
цу за директора); најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат подно-
си: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ да није осуђи-
ван по основама из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном 
стажу у области образовања и васпитања; радну био-
графију; оквирни план рада за време мандата. Наведени 
документи морају бити у оригиналу или овереној фото-
копији, не старији од шест месеци. Лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да 
кандидат није осуђиван за горенаведена дела прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова подносе се на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично у 
школи. Ближа обавештења могу се добити од секретара 
школе, путем телефона: 014/3445-172.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17500 Врање, Јужноморавска 9

тел. 017/421-602, 422-245
e-mail: zmajvranje@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, 88/2017 даље Закон); да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе стечено: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на узречену кривичну санкцију и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има положен испит за директора установе. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен 
препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, оверен препис/оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, оригинал/оверену фотоко-
пију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада 
у области образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања (не старије од 6 месеци), оригинал/овере-
ну фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 
тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци), оригинал/ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а 
уколико је кандидат претходно обављао функцију дирек-
тора школе и доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима; пријаву на конкурс; 

Наука и образовање
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биографију са кратким предлогом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе (није обавез-
но). Доказ о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност, у складу са 
условима прописаним законом. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити на адресу школе: 
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Врање, Јужноморавска 9, 
17500 Врање, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе“, лично или путем поште. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, радним даном од 8.00 до 
14.00 часова, путем телефона: 017/421-602.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел. 013/861-615

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) Кандидат за директора основне школе може 
да буде лице које има одговарајуће образовање из члана 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) 
и Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, стече-
но на студијама другог степена (мастер студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) чла-
на 140 мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, да је прошло обуку 
и положен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (ако је то потребно). Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, 
дужност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за дирек-
тора школе уз пријаву подноси: 1) оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању за наставника у основој школи; 2) оверену фото-
копију лиценце (дозволе за рад) за наставника, односно 
уверења о положеном стручном испиту; 3) потврду о 8 

година рада у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 4) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га поседује (оверена фотоко-
пија); 5) резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дужност 
директора школе, оверена фотокопија); 6) доказ/уве-
рење да има обуку и положен испит за директора школе 
(оригинал или оверена фотокопија); пријава која не буде 
садржала доказ/уверење о савладаној обуци и положе-
ном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, 
а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе; 7) 
доказ/уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (кандидат 
који буде изабран доставиће ново лекарско уверење пре 
закључења уговора о међусобним правима и обавезама 
директора, не старије од 6 месеци); 8) доказ/уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал, не старије од 6 месеци); 9) уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак и да није покренута истрага (оригинал, не старије 
од 6 месеци); 10) уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал, не старије 
од 6 месеци); 11) доказ о познавању српског језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику); 12) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); 13) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или  фотокопија); 14) фото-
копију важеће личне карте или очитану биометријску 
личну карту; 14) биографске податке са кратким прегле-
дом о кретању у досадашњој служби. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве са документацијом достављају се искључиво поштом 
на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић”, Војводе 
Путника 60, 26360 Пландиште, са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора” или лично у секретаријату 
школе, сваког радног дана од 8 до 12 часова. Телефон за 
информације: 013/861-615, секретар школе. Кандидати 
ће бити позвани на интервју од стране Комисије за избор 
директора школе, по истеку рока за подношење пријава. 
О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у 
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете, науке и 
технолошког развоја. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БУЦКО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16

тел. 018/830-249

Васпитач
на одређено време до 30.09.2018. године

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 30.09.2018. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из 
чл 140 и 141 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство РС; да зна српски језик и 

језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву и биографију приложе: 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), попуњен пријавни формулар. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Текстилно одевне 

науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. 
Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова кон-
курса, биографија, оверене фотокопије диплома о одго-
варајућем академском и стручном звању, списак објавље-
них научних и стручних радова, књиге и саме радове), 
подносе се Факултету у року од 8 од дана објављивања у 
публикацији „Послови”, на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ
„УРОШ ПРЕДИЋ“

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
20.06.2018. године поништава се у целости.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Делегација Националне службе за запо-
шљавање боравила је у дводневној посети 
Заводу за запошљавање Црне Горе. Првог 
дана састанка, Зоран Мартиновић, директор 
НСЗ и Суљо Мустафић, директор Завода за 
запошљавање Црне Горе, констатовали су да 
се обе службе суочавају са истим задацима и 
проблемима, али да постижу и сличне успе-
хе, при чему је и стање на тржиштима рада 
две земље скоро идентично.

Представници ЗЗЗ Црне Горе упознали 
су госте са организационом структуром За-
вода и мерама активне политике запошља-
вања, са посебним акцентом на два значајна 
програма - „Стоп сивој економији“ и „Оснажи 
ме, успјећу“.

Представљене су и мере подршке пре-
дузетништву, програми самозапошљавања и 
сет мера које се реализују ради бољег укљу-
чивања лица са инвалидитетом на тржиште 
рада.

„Видимо да мере активне политике за-
пошљавања које спроводи Завод за запо-
шљавање Црне Горе имају додира, а у неким 
деловима се и подударају, са оним што се 
примењује у Србији. Важно је да пронађемо 
моделе како да унапредимо програме који ће 
подићи капацитете и степен запошљивости 
теже запошљивих категорија, међу којима су 
и програми који се односе на запошљавање 
лица са инвалидитетом. У Црној Гори, као и 
у Србији, постоји буџет који је издвојен за ову 
категорију и зато је важно да на прави начин 
дођемо до послодаваца који желе да обезбе-
де социјалну и радну интеграцију особа са 
инвалидитетом, а да се тим послодавцима 
дају одређене повластице. Овде ћемо разго-
варати о томе како да обезбедимо да особе из 
Србије које желе да раде у Црној Гори добију 
регуларни статус, да им се обезбеде бора-
вишна и радна дозвола, како бисмо сиву еко-
номију свели на најмању могућу меру“, рекао 
је Зоран Мартиновић.

На евиденцију Завода за запошљавање 
Црне Горе пријављена су 43.032 незапослена 
лица, а стопа незапослености износи 18,55%.

„Завод посредује кроз своје мере и актив-
ности и анимира људе из мање развијених 
средина Црне Горе, како би радили сезонске 
послове на црногорском приморју. Већи број 
незапослених са евиденције биће ангажован 
преко Завода, али то није ни близу оног броја 
који је потребан послодавцима на приморју“, 
објашњава Мустафић и додаје да црногорски 
држављани неће да раде у току летње сезоне 
на приморју, што за последицу има ангажо-
вање радне снаге из земаља региона, а пре 
свега из Србије.

„Слаба мотивисаност за рад, наш мента-
литет, али са друге стране и услови који нису 
прихватљиви за домаћу радну снагу, за по-
следицу имају доминацију сивог тржишта у 
овој области. Ове године запослено је 9.908 
лица страних држављана, што представља 
половину од планираног броја“, саопштио је 
Мустафић.

Мартиновић је нагласио да је и у Србији 
повећана потражња за радницима у области 
туризма и угоститељства.

„Велики број радника из Србије не дола-
зи у Црну Гору преко наше службе, већ или 
самостало или преко приватних агенција за 
запошљавање. Тражимо начин да привучемо 
послодавце да траже сезонске раднике преко 
државне агенције за запошљавање, како бис-
мо могли да боље контролишемо ову врсту 
миграције“, рекао је Мартиновић и додао да 
је у Србији број незапослених на евиденцији 
на историјском минимуму, односно испод 
600 хиљада.

Другог дана делегација НСЗ посетила је 
Општину Бар и Подручну јединицу Бар Заво-
да за запошљавање Црне Горе.

„Национална служба за запошљавање 
Србије значајним материјалним средстви-
ма партиципира у локалним самоуправама 
како би се створили услови за запошљавање 
што већег броја људи, оних који тек улазе у 
посао, али и оних који би требало да развијају 
сопствени бизнис, што је позитивна пракса“, 
казао је председник Општине Бар др Зоран 
Срзентић, који је госте упознао са подстицај-
ним мерама барске локалне управе и указао 
на могућу сарадњу.

„У нашој општини предвиђено је 335.000 
евра за запошљавање жена и младих људи. 
Имајући у виду значај и потребу наших 
суграђана за послом, суорганизатори смо и 
партнери у многим пројектима који би тре-
бало да допринесу већој стопи запослености. 
У неким областима постоји и могућност са-
радње са суседима, посебно са Србијом. Бар 
има велике потребе, нарочито током летње 
сезоне, за одређеним профилима и квали-
фикацијама, првенствено када је реч о коно-
барима, куварима и осталим радницима у 
туризму, који су дефицитаран кадар код нас. 
У данашњем разговору тражили смо најбоља 

решења када је реч и о овој проблематици“, 
истакао је Срзентић.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић обја-
сио је да је децентрализација политике за-
пошљавања, која је предвиђена стратешким 
документима, дала значајне резултате у Ср-
бији.

Он је истакао да од 2010. године, када је 
започет овај процес запошљавања, од десет 
локалних самоуправа, колико их је у том тре-
нутку било заинтересовано за укључивање, 
данас у овом програму учествује 150 градо-
ва и општина.

„Кроз финансијске подстицаје Национал-
не службе за запошљавање у различите про-
граме и мере годишње се укључује 25.000-
30.000 лица, а тај број се укључивањем 
локалних самоуправа повећа за 10.000. Ин-
тересовање је све веће, а из локалних среди-
на стижу иновативни програми, конкретне и 
садржајне идеје“, истакао је Мартиновић.

Гостима из Србије представљена је ме-
тодологија рада са незапосленим лицима, 
али и на који начин се остварује сарадња са 
послодавцима.

На завршном састанку закључено је да 
обе државе морају активно да се укључе у 
сузбијање сивог тржишта рада, како би сви 
који имају жељу за радом у Црној Гори или 
Србији могли легално да се запосле и добију 
боравишне и радне дозволе у складу са за-
коном.

У делегацији НСЗ били су и Биљана Је-
ленковић Паспаљ, начелница Одељења за 
професионалну рехабилитацију и запошља-
вање ОСИ, Саша Обрадовић, директор Фи-
лијале Чачак НСЗ и Адријана Цицовић, на-
челница Одељења за међународну сарадњу. 

Делегација НСЗ у радној посети Заводу за запошљавање Црне Горе

Обе државе морају активно да се укључе у сузбијање сивог тржишта рада, како би 
сви који имају жељу за радом у Црној Гори или Србији могли легално да се запосле и 

добију боравишне и радне дозволе 

ИСТИ ЗАДАЦИ И ПРОБЛЕМИ

Катарина Јовичин

Бесплатна публикација о запошљавању 7304.07.2018. |  Број 784 - 785 |   
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Панел „Држава и мали бизнис“ одржан 
је половином јуна у редакцији листа „Блиц“, 
поводом избора најбољег предузетника у Ср-
бији већ 11. годину заредом.

Циљ акције „Блиц предузетник“ је про-
мовисање, јачање и подршка предузетнич-
ком духу у Србији. Критеријуми на основу 
којих ће у наредним недељама стручни жири 
изабрати „Блиц предузетника“ за 2017. годи-
ну су: профитабилност, продуктивност, лик-
видност, извозни потенцијал, број запослених 
и новозапослених, технолошке иновације, као 
и оријентисаност ка заштити животне околи-
не и допринос развоју локалне заједнице.

„Блиц предузетник“ за 2017. годину биће 
награђен са 1.000.000 динара које обезбеђује 
партнер акције Еуробанк Србија.

У панелу су учествовали: Бранислав Не-
димовић, министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Душан Михаиловић, 
члан Извршног одбора Еуробанке Србија, 
Зоран Мартиновић, директор Националне 
службе за запошљавање, Јелена Булатовић, 
извршна директорка Српске асоцијације ме-
наџера и Бранислава Симанић, директорка 
Сектора предузетништва у Привредној комо-
ри Србије.

- Вероватно се питате откуд ја у овој 
причи, али пољопривреди је управо место 
у причи о предузетништву. „Блиц“ се бави 
пољопривредом на један потпуно другачији 
начин од уобичајеног, бави се темом како 
покренути мали бизнис у пољопривреди. 
Одајем вам признање за начин на који сте 
обрадили шљиву, сточарство... Наша идеја у 
министарству је да и ми урадимо исто са 40 
најатрактивнијих пољопривредних култура, 
реализујући на овај начин обуку за преду-
зетнике, јер сви имамо обавезу да помогнемо 
тим људима, рекао је министар Недимовић 
на почетку панела, најављујући стартап га-
рантни фонд за пољопривреднике.

Он је додао и да ће држава сигурно ићи 
даље у смањењу пореза за предузетнике, као 
и да ће дигитализација и уштеда времена 
бити од велике користи.

Ове године Еуробанка ће наградити пре-
дузетника године са милион динара.

- Мали бизнис представља брзорастући 
сегмент нашег пословања, што је и наша 
банка препознала и ставила фокус на њих 
ове године. Бележимо раст 50 одсто у овом 
сегементу, а у 2018. години имамо повећање 
пословања 60 одсто, рекао је Душан Миха-
иловић и додао да је ранији тренд био да се 
из међународних финансијских институција 
углавном финансирају велика и средња пре-
дузећа, али то се мења и улазимо у аранж-

мане који омогућавају и финансирање малог 
бизниса. 

Зоран Мартиновић, директор Национал-
не службе за запошљавање, рекао је да НСЗ 
додељује помоћ предузетницима у више сег-
мената, од обуке за успешно предузетништво 
до могућности да потврде своје бизнис идеје. 
Такође, и у овој години одвојиће 600 милиона 
динара за оне који желе да покрену сопстве-
ни бизнис. Захваљујући подстицајима НСЗ, 
између 3.500 и 4.000 људи годишње постану 
предузетници.

- Само из државног буџета подршка ре-
алном сектору ће бити преко 4 милијарде ди-
нара, а уз подршку партнера ЕУ и локалних 
самоуправа, око 5 милијарди динара ове го-
дине може да се пласира у предузетништво 
у Србији. Више од 70 одсто људи који покрену 
сопствени бизнис остаће и наредне године у 
том послу, рекао је Мартиновић и додао да је 
НСЗ свакако корисна адреса која може да по-
могне послодавцима да добију подстицаје у 
запошљавању.

Такође, нагласио је да неки предузет-
ници којима НСЗ помаже заправо излазе из 
сиве зоне и да га радује што се добар део тих 
бизниса тиче производње или прерађивачке 
индустрије, те истакао да су у областима ди-
гиталне револуције, као што су аутоматиза-
ција и вештачка интелигенција, највеће шан-
се за људе који започињу бизнис.

- Мислим да је нама свима циљ да пре-
дузетници не иду у сиву зону. Ако са једне 
стране имамо државу која их ослобађа неких 
намета, банке релаксирају услове за пре-
дузетника и имамо удружења која пружају 
додатну подршку, уче предузетнике како да 

модернизују своје пословање - то је успешна 
комбинација, рекла је Јелена Булатовић, из 
Српске асоцијације менаџера, члан жирија 
за избор „Блиц предузетника“, и додала да се 
слаже с министром да су пољопривреда, као 
и ИТ и туризам, перспективне области пре-
дузетништва.

Бранислава Симанић, директорка Сек-
тора предузетништва у Привредној комори 
Србије, рекла је да је Влада у фокус свог рада 
ставила предузетништво, почевши од страте-
гија за развој малих и средњих предузећа и 
конкурентности.

- Проглашена је Деценија предузетништ-
ва, која подразумева разне финансијске и 
нефинансијске подстицаје који се реализују 
преко различитих институција. То је подршка 
стартаповима, за набавку опреме, за ликвид-
ност, за трајна обртна средства и друго. ПКС 
је формирала Парламент предузетника, који 
представља највише тело за одлуке у овом 
домену и предузетници могу кроз то тело да 
дају предлоге измена закона и решавају пи-
тања која их оптерећују, попут парафискал-
них намета, рекла је Симанићева.

Предраг Михаиловић, главни и одговор-
ни уредник дневног листа „Блиц“, најавио је 
да ће жири, у саставу: Синиша Мали, минис-
тар финансија, Зоран Мартиновић, Душан 
Михаиловић, Јелена Булатовић, Бранислава 
Симанић и новинарка „Блица“ Сузана Лакић, 
изабрати прво 50, затим 10 најбољих преду-
зетника и на крају изабрати најбољег - „Блиц 
предузетника 2017“.

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИЧКОМ ДУХУ У 
СРБИЈИ

Блиц предузетник 2017

Критеријуми на основу којих ће у наредним недељама стручни жири 
изабрати најбољег предузетника за прошлу годину су: профитабилност, 

продуктивност, ликвидност, извозни потенцијал, број запослених 
и новозапослених, технолошке иновације, као и оријентисаност ка 
заштити животне околине и допринос развоју локалне заједнице

Тамара Сарић
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Женско предузетништво је неискоришће-
ни ресурс привредног развоја наше земље и 
велики економски потенцијал - често смо има-
ли прилику да чујемо у јавности. Да број жена 
у предузетништву из године у годину расте, да 
улазе у приватни бизнис све више из љубави, 
а не из нужде, говори управо у прилог томе да 
је предузетништво уопште, па тако и женско, 
свакако један од стубова развоја економије 
у будућности. Ако томе додамо и све актив-
ности у оквиру Деценије предузетништва, 
којима се пружа институционална и финан-
сијска подршка за покретање бизниса, али и 
могућности повезивања, схватамо колико је та 
тема важна за економски развој земље и веће 
запошљавање. 

Управо то је био и један од најважнијих за-
кључака конференције „Бизнис на штиклама“, 
која је одржана у Новом Саду. „Женско преду-
зетништво је најбољи пут за економско осна-
живање жена, а подршка том предузетништву 
је развојна шанса за сваку земљу“, оценили су 
учесници. 

Отварајући конференцију, председница 
Народне скупштине Србије Маја Гојковић ис-
такла је да је развој женског предузетништва 
и у Србији и у региону најбољи пут за рушење 
свих предрасуда и стереотипа о женама, који 
су, нажалост, још увек присутни.

„Истовремено, подршка женском пре-
дузетништву представља развојну шансу за 
сваку земљу, а Народна скупштина ће и даље 
настојати да унапреди законски оквир и обез-
беди што боље услове за покретање приватног 

посла“, нагласила је Маја Гојковић и ука-
зала да је Србија законодавним актив-
ностима и доношењем низа мера показа-
ла посвећност на унапређењу положаја 
жена и равноправности полова. Оства-
рен је напредак у погледу унапређења 
законског оквира у области борбе против 
насиља над женама, као и равноправног 
учешћа жена у политичком животу, па су 
жене данас присутне на местима где се доносе 
најважније одлуке за државу и друштво.

Проблеми са којима се суочавају жене 
које се баве приватним послом, као и препре-
ке на које наилазе почетнице у бизнису, биле 
су само неке од тема конференције. Присутне 
жене добиле су одговоре на питања у вези са 
трошковима, инвестицијама, маркетингом, 
финансирањем покретања посла, кредитима 

банака, подстицајима које даје држава, а једна 
од тема био је и лични развој…

На конференцији „Бизнис на штиклама“ 
представиле су се успешне предузетнице, које 
су поделиле лична искуства и приближиле за-
интересованима како је то бити предузетница 
у Србији. Кроз бројна стручна предавања и па-
неле на теме развоја жена у предузетништву, 
започињања сопственог бизниса и опстанка у 
њему, могли су се чути различити начини на 
које се може развити и унапредити женско 
предузетништво у Србији. 

Идеја о „Бизнису на штиклама“ родила се 
пре пет година, на Скупштини Балканског уд-
ружења жена у занатству, после ког је након 
неколико месеци основана Унија пословних 
жена Војводине. Од самог почетка, основна 
мисија и главни циљ били су подршка осамо-
стаљивању и оснаживању жена које улазе у 
свет економске независности, у свет бизниса. 

Прва стручна конференција „Бизнис на 
штиклама“ одржана је у јуну прошле године и 
на једном месту је окупила велики број жена 
које се тек упуштају у самосталан посао или су 
на почетку пословања. С обзиром да је познато 
да ниједан почетак није лак, основан је и Клуб 
„Бизнис на штиклама“, за све предузетнице 
којима је потребан савет и подршка. 

БИЗНИС НА ШТИКЛАМА
Женско предузетништво

„Ове године идемо корак даље у оснаживању женског предузетништва“, најавили су 
организатори конференцију „Бизнис на штиклама“, која је посвећена развоју женског 
предузетништва. И заиста, интересовање није изостало, па је тако на конференцију 
у Новом Саду дошло више од 400 жена предузетница из 11 земаља, што показује да се 

говорило о темама које их заиста интересују

Јелена Бајевић

    
САВЕТИ ЗА УСПЕХ

• Будите иновативне и корак испред свих
• Добро истражите тржиште и конкуренцију
• Улажите у развој свог предузећа
• Брзо и ефикасно реагујте на промене
• Решавајте проблеме у ходу
• Слушајте савете искуснијих предузетника
• Константно се усавршавајте и радите на   
себи
• Одржавајте добре односе у фирми и негуј-
те тимски рад

     

МАСТЕРКАРД-ИНДЕКС
   Женско предузетништво је у успону у Гани и Уганди, а већу шансу за успех имају предузет-
нице које послују на развијеним тржиштима, јер лакше долазе до подстицајних средстава, 
резултати су истраживања Мастеркард-индекса (MIWE). Индекс прати достигнућа преду-
зетница и власница фирми на 57 тржишта у Европи, Латинској Америци, на Блиском истоку 
(са Африком), Северној Америци и пацифичком региону, што чини 78,6 одсто женске радне 
снаге у свету.

   Резултати истраживања указују да ни развијена тржишта, са бољим подстицајним ус-
ловима, нису имуна на културолошке предрасуде према предузетницама. Тако је, рецимо, 
на Новом Зеланду друштво мање наклоњено женама предузетницама, али су упркос томе 
жене у тој земљи успеле да превазиђу препреке и већ другу годину заредом заузимају прво 
место на Мастеркард-индекс листи женског предузетништва.

     

ЗАШТО
„БИЗНИС НА ШТИКЛАМА“?

   „Зато што жене могу, знају и хоће и што морају да 
пређу дужи и тежи пут до успеха од мушкараца, јер 
се остварују и у улози жене, домаћице или мајке. 
Жене су спремне да раде, стално уче, деле иску-
ства и увек подржавају једна другу на том путу“, 
објашњавају организатори.

Извор: Данас



   |  Број 784 - 785 | 04.07.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs76 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице, у сарадњи с Педагошким заводом Војводине и Европском фондацијом за обуке (ЕТФ), орга-
низовао је конференцију о дуалном образовању, на којој је учествовала и Покрајинска служба за запо-
шљавање Војводине (ПСЗ). Конференцији су присуствовали и представници Покрајинског секретаријата 
за привреду и туризам, Педагошког завода Војводине, Привредне коморе, ИТ кластера, Едукативног 
центра, као и представници компанија у којима се одвија учење путем рада и директори средњих 
стручних школа у којима се настава одвија по дуалном принципу.

Идеја конференције била је да се окупе заинтересоване стране из различитих области (образовање, 
привреда, ИТ сектор и тржиште рада), како би се направио прецизан пресек стања дуалног образовања 
у Војводини, чули примери добре праксе, те предочили проблеми с којима се образовне институције 
суочавају приликом спровођења дуалног образовања и, напослетку, како би се заједнички пронашла 
потенцијална решења.

Саветник за статистику и анализу у Покрајинској служби НСЗ Душко Крнајац је пренео искуства 
ПСЗ и филијала са територије АП Војводине, у погледу истраживања потреба тржишта рада у импле-
ментацији дуалног образовања. Истакнута је амбиција НСЗ да и даље свим својим капацитетима, 
заједно са осталим чиниоцима - просветом, управом и послодавцима, учествује и подржи што шире 
спровођење дуалног образовања, како би се нове генерације што боље припремале за све динамичније 
тржиште рада. 

Након представљања детаљних анализа ПСЗ, Привредне коморе Војводине, Педагошког завода 
Војводине, представника компанија и директора средњих стручних школа, као и свеобухватне расправе 
и размене искустава у спровођењу дуалног образовања, Милан Вукобрат, директор Електротехничке 
школе „Михајло Пупин“ из Новог Сада, сумирао је утиске и изнео закључке конференције.

Констатовано је да постоје стручни људи, као и квалитетан кадар и закључено да је неопходно да 
се удруже стручност и воља, те искористе подаци добијени детаљним анализама потреба привреде, 
тржишта рада и образовног система, како би се у будућности могле дугорочније предвиђати потребе 
привреде и креирати образовни профили у складу с тим.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Покрајинска служба за запошљавање Војводине на конференцији о дуалном 

образовању

Извор: Танјуг

Први уговор о раду за 50 младих докторанада

ПОКРЕТАЧКА СНАГА ДРУШТВА
У Скупштини Србије 50 младих докторанада потписало је први уговор о раду и добило 
посао на научним пројектима у институтима и на факултетима у Србији. Тиме су се 

придружили групи од више од 650 младих научника, који су добили први посао пошто су 
се у марту јавили на конкурс Министарства просвете и науке

Позив је био отворен за хиљаду најбољих докторанада млађих од 30 го-
дина, са просечном оценом 9 на основним и мастер студијама.

Дигитализација, образовање и наука су приоритети Владе Србије, 
подсетила је премијерка Ана Брнабић и нагласила да се на томе неће стати. 
„Као потврда да смо одлучни да вас подржимо, Влада Србије је ове године по-
већала буџет за науку за 15 одсто, а следеће године ће га додатно повећати“, 
рекла је премијерка.

Да би се обезбедило да подршка буде системска, континуирана и да ква-
литет дође до изражаја, оснива се Фонд за науку, који ће већ следеће године 
почети да ради. Ана Брнабић је поручила да ће Влада Србије наставити да 
улаже у образовање и науку, да верује да Србија има храбрости да постане 
победник у новом свету у којем се знање и идеје цене више него икада раније, 
и навела да смо на добром путу, што показује и чињеница да је извоз ИТ 
сектора у априлу ове године за 44 одсто већи него у истом периоду прошле 
године.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић 
честитао је у име Владе Србије младим докторандима на успеху и запослењу 
и пожелео добродошлицу у научну заједницу.

„С обзиром на величину земље наука је значајно квалитетнија у односу 
на све друге делатности у њој и Србију по научницима и истраживачком 
раду свуда у свету знају”, рекао је Шарчевић и најавио нове моделе и нове 
стратегије за развој науке, али и два нова закона, о научно-истраживачкој 
делатности и Фонду за науку.

Докторанткиња Тамара Ивковић захвалила је у име свих који су потиса-
ли уговоре речима: „Научна заједница је покретачка снага друштва и захте-
ва креативно размишљање и слободу ума и велика ми је част што сам једна 
од хиљаду нас који ће имати прилику да своје образовање усавршавају у 
својој земљи и обезбеде њен бржи развој“.

Фотографије: mpn.gov.rs

Душко Крнајац
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Агенција за привредне регистре је 
3. јануара ове године увела услугу 
подношења електронске пријаве за 
регистрацију предузетника, а по-

четак примене е-регистрације једночланих 
друштава са ограниченом одговорношћу 
планиран је за октобар ове године. Могућност 
подношења електронске пријаве најављена 
је још 2012. године, ступањем на снагу За-
кона о поступку регистрације у Агенцији за 
привредне регистре („Службени гласник РС“, 
бр. 99/11, 83/14). 

Одредбом члана 11 поменутог закона, 
прописано је да се електронска пријава Аген-
цији подноси путем корисничке апликације, 
којом се обезбеђује пријем електронских до-
кумената и доказа о уплати накнаде за ре-
гистрацију, а да се потписивање електронске 
пријаве и докумената, као и овера електрон-
ских докумената, врши у складу са прописи-
ма којима се уређује електронски потпис и 
електронски документ.

Од законом предвиђене могућности до 
саме реализације ипак је прошао дуг пери-
од, у коме се чекало не само на одговарајуће 
софтверско решење, већ пре свега и на доно-
шење читавог сета прописа. Први предуслов 
за подношење електронске регистрационе 
пријаве предузетника Регистру привредних 
субјеката Агенције за привредне регистре је 
да подносилац поседује електронски потпис, 
у складу са Законом о електронском доку-
менту, електронској идентификацији и услу-
гама од поверења у електронском пословању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 94/2017), као и инстали-
рани драјвер за читач смарт картица или УСБ 
токен.

Да би се прибавио квалификовани сер-
тификат за електронски потпис потребно 
је обратити се једном од квалификованих 
пружалаца услуга од поверења (у ранијем 
закону „сертификационо тело“). Агенција за 
привредне регистре је корисницима стави-
ла на располагање бесплатну апликацију 
за електронско потписивање, као и детаљно 
упутство за коришћење исте на својој интер-
нет страни.

Други услов за поношење е-пријаве за 
регистрацију предузетника је да подносилац 
има могућност плаћања електронским пу-
тем коришћењем Visa или MasterCard платне 
картице, при чему је Агенција обезбедила 
одговарајући сервис за чије коришћење је де-
таљно пружена информација на сајту. Поред 

потписивања регистрационе пријаве, елек-
тронски потпис се користи и за потписивање 
докумената који могу бити прилози уз елек-
тронску пријаву. Трећи услов је да корисник 
има налог на систему за централизовано 
пријављивање корисника Агенције за прив-
редне регистре. 

Када се стекну сва три услова, физичко 
лице може приступити креирању и подно-
шењу е-пријаве, дакле електронској регис-
трацији оснивања предузетника као правне 
форме, која према сајту Агенције броји 
241.973 ентитета у односу на 143.357 прив-
редних друштава.

На сајту Агенције је објављено ви-
део-упутство као и писано детаљно корис-
ничко упутство, које води корисника кроз све 
фазе попуњавања саме пријаве, плаћања, 
потписивања и подношења.

При попуњавању података о подносиоцу 
e-пријаве оснивања, корисник мора прво оп-
ределити ко подноси регистрациону пријаву: 
физичко лице - будући предузетник у своје 
име или пуномоћник. Апликација је дизај-
нирана тако да корисник избегне одређене 
грешке које могу бити направљене приликом 
подношења обичне писмене пријаве, јер ту 
нема софтвера који ће опомињати корисника 
да је погрешио у нечему. Испуњеност услова 
за регистрацију у погледу заузетости нази-
ва, усклађености пословног имена или у вези 
са унетом шифром делатности, проверава се 
тек након подношења регистрационе прија-
ве од стране надлежног регистратора, те ус-
пешно поднета е-пријава не значи нужно и 
позитивну одлуку којом се усваја пријава. 

Подносилац има могућност да преко 
ове апликације поднесе пријаву за паушал-
но опорезивање или да поднесе пријаву за 
ПДВ евидентирање или да обавести Пореску 
управу да ће вршити исплату личне зараде 
у складу са Правилником о додели пореског 
идентификационог броја правним лицима, 
предузетницима и другим субјектима за 
чију је регистрацију надлежна Агенција за 
привредне регистре.

Такође, уносом података за ПИО фонд 
корисник у једном кораку врши и пријаву 
Централном регистру обавезног социјалног 
осигурања, те му се на имејл-адресу поред 
решења о регистрацији предузетника у ПДФ 
формату потписаног електронским потпи-
сом регистратора, доставља и потврда о до-
дели ПИБ-а и М-А образац. 

Пријава за регистрацију предузетника 
може се поднети само ако физичко лице није 
већ регистровано у Регистру привредних 
субјеката и ако је плаћена прописана накна-
да за електронску регистрацију, дигитално 
потписана квалификованим електронским 
сертификатом. Корисник може, у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији 
за привредне регистре, након подношења 
пријаве да допуни, измени захтев или одус-
тане од поднете пријаве, али само до тренут-
ка доношења одлуке регистратора. 

Рок за подношење пријаве по праву при-
оритета је 30 дана од дана објављивања од-
луке регистратора, а у складу са одредбом 
члана 17 став 3 Закона о поступку регистра-
ције у Агенцији за привредне регистре.

Подаци о подносиоцу захтева и физич-
ком лицу будућем предузетнику се аутомат-
ски преузимају из основног предмета, тако 
да је кориснику скраћено време уноса новог 
захтева и олакшано у правцу да треба да по-
пуни само оне податке који у првом покушају 
нису испуњавали услове за регистрацију.

Питања везана за е-регистрацију осни-
вања предузетника могу се упутити телефо-
ном на број Инфо центра АПР: 011/2023-350 
или имејлом на адресу: preduzetnici@apr.gov.
rs. 

За техничку подршку и помоћ у раду 
у апликацији система за централизовано 
пријављивање корисника, обратите се на 
имејл: sd@apr.gov.rs.

Извор: АПР

САВРЕМЕНО
ПОСЛОВАЊЕ

Регистрација предузетника путем е-пријаве

Основни предуслов за подношење електронске регистрационе пријаве 
предузетника Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре 

је да подносилац поседује електронски потпис, у складу са Законом о 
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења 

у електронском пословању
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Финансијска писменост биће уведена у 
34 школе у Србији од нове школске године, 
али не као нови предмет, већ у склопу већ 
постојећих предмета, речено је на конферен-
цији за новинаре Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја.

План је да око 15.000 деце буде обух-
ваћено програмом финансијске писменос-
ти од најнижих разреда. Како је објашњено, 
деца ће учити да штеде новац, време и ресур-
се, како функционишу платне картице и како 
да паметно инвестирају.

Министар Младен Шарчевић рекао је 
да је важно да се деца одмалена уче финан-
сијској писмености и да је то једна од четири 
категорије која се тестира на Писа тесту.

„Ово није нови предмет. За то нема прос-
тора. Кроз стандардне предмете морамо 
да уведемо многе друге вештине. Ово смо 
од почетка почели да радимо како треба и 

имаћемо врло писмену нацију“, рекао је 
Шарчевић.

Деца би требало да уче кроз игру и за-
дате активности.

Учитељица Снежана Вујичић, једна од 
око 1.200 професора који су прошли обуку, 
рекла је да ће се потрудити да децу научи 
како да стратешки размишљају, баратају 
сопственим новцем и штеде, као и како да 
најјефтиније купе неке ствари. Ђаци су има-
ли вежбу да истраже цене неког производа 
у супермаркетима и купе га најповољније, а 
да се све одвија у сарадњи са родитељима.

Саветница министра Гордана Степић 
рекла је да ће деца научити како да зараде 
свој новац, на пример сакупљањем секун-
дарних сировина, који ће касније уложити 
рецимо у етерична уља, органску башту, 
итд.

Аустријска влада договорила је 
флексибилно радно време, које ће у тој 
држави омогућити радни дан од 12 
сати, али и радну недељу од четири 
дана. Влада истиче да радни дан од 
осам сати остаје законски нормално 
радно време, као и да 40 сати недељно 
остаје правило. Међутим, нови модел 
предвиђа да просечно недељно радно 
време као и до сада не сме прекора-
чити 48 сати, а недељна горња гра-
ница остаје на 60 сати. Истовремено, 
омогућава се радни дан од 12 сати и 
недеља од четири радна дана.

Запослени у случају повећања 
радних сати имају право да то одбију 
из личних разлога, на пример због 
обавеза према деци. Нови закон неће 
дирати у додатке за прековремене 
сате. Према новом моделу, максимал-
но четири пута у години, и не у четири 

узастопна викенда, могуће је запос-
ленима наложити рад за викенд или 
празнике. Запослени могу бирати да 
ли ће прековремене сате уписати као 
слободне дане или тражити да им се 
они исплате.

Влада је истакла да су нова пра-
вила прилагођавање модерним ус-
ловима живота, али да стварају и мо-
гућност за продужени викенд, те и за 
предузетника да покрије производњу 
у време када постоји велика пот-
ражња. Према рачуници аустријске 
владе, на пример, ако један кувар или 
конобар у ресторану раде током две 
суботе по 11 сати, имаће осам преко-
времених сати, што значи да ће доби-
ти један слободан дан.

УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ
Финансијска писменост као део предмета у 34 школе у Србији

Извор: Бета

Извор: Танјуг

Аустрија уводи флексибилно радно време

На добром путу

ДОДЕЉЕНО 116 ИНОВАЦИОНИХ ВАУЧЕРА
„На конкурс за програм раног развоја и програм суфинансирања иновација стигло је 218 пријава“, рекао је министар за иновације и технолошки 

развој Ненад Поповић и додао да су заинтересовани могли да конкуришу за средства до 400 милиона динара. Конкурс је трајао од 2. априла до 1. јуна.
Поповић је навео и да је његово министарство доделило 116 иновационих ваучера за 100 компанија у износу од 72 милиона динара и да држава 

на тај начин подстиче сарадњу фирми, малих и средњих предузећа с једне и научних института и факултета с друге стране.
„Њих добијају мала и средња предузећа, али могу да их користе искључиво за плаћање услуга научно-истраживачких организација или факул-

тета. На тај начин промовишемо сарадњу науке и индустрије. Вредност једног ваучера износи 800.000 динара и једна компанија може два пута да се 
кандидује, а све се реализује преко Фонда за иновациону делатност“, истакао је Поповић и додао да је важно што више повезати науку и привреду. Он 
је напоменуо и да се, нажалост, у Србији и даље највећим делом наука финансира из државних средстава, за разлику од Швајцарске, где се 90% свих 
истраживачких и научних пројеката финансира из индустрије. „То нам је циљ, Србија је на добром путу, јер наука треба да буде усмерена на развој 
иновација и научних сазнања која ће омогућити лакши живот људима“, оценио је Поповић.

Он је истакао и да је буџет за иновације у 2018. години повећан пет пута, што показује да је влада препознала значај иновација и потенцијал који 
Србија има у тој области. Извор: Танјуг

УСЛОВИМА ЖИВОТА
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ МОДЕРНИМ
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ТУРИЗАМ, ПОЉОПРИВРЕДА И 
ЕНЕРГЕТИКА

УБРЗАНА ПРОЦЕДУРА

ГРЧКОМ ИНИЦИЈАТИВОМ 
ДО РАДНОГ ИСКУСТВА

На пословном форуму који је одржан у Привредној комори Србије, по-
кренута је иницијатива за закључење споразума о слободној трговини из-
међу Србије и Ирана. Том приликом српски привредници позвани су да ис-
користе шансу и приступе иранском тржишту од 80 милиона људи, земљи 
која годишње увезе 70 милијарди долара различитих производа и роба. 

Туризам, пољопривреда и енергетика су области од обостраног инте-
реса и потенцијала за сарадњу, а постоји могућност извоза овчијег меса, 
кукуруза, јестивог уља и различитих врста семена, попут сунцокрета, соје 
и шећерне репе у Иран.

Порука пословним људима из Ирана је да дођу и инвестирају у Србији. 
Србија је једна од ретких земаља у Европи која има безвизни режим са Ира-
ном и успостављену директну авио-линију Београд-Техеран, што олакшава 
долазак и привредника и туриста из Ирана.

Прошле године Србија је привукла највише страних инвестиција од 
свих земаља у региону и зато би долазак иранских привредника значио да 
Србија и Београд могу да буду регионални центар за присуство иранских 
привредника у региону. Планирана је посета Ирану са председником Прив-
редне коморе Србије Марком Чадежом, која ће бити покушај да се направи 
следећи искорак у конкретној економској сарадњи две земље.

У хотелу Mercure Belgrade Excelsior у Београду 25. јуна одржана 
је свечаност поводом завршетка програма студентске праксе под на-
зивом „Грчком иницијативом до радног искуства“, који је трајао од 19. 
марта до 15. јуна. Тромесечна студентска пракса коју организује Хе-
ленско привредно удружење у сарадњи са Универзитетом у Београду 
и под патронатом Амбасаде Грчке у Београду, реализује се четврту го-
дину заредом, у циљу промоције компанија-чланица Хеленског прив-
редног удружења Србије, као и стручног усавршавања студената, њи-
ховог повезивања са тржиштем рада и умрежавања у грчко пословање 
у Србији. Овогодишњи програм студентске праксе је успешно обавило 
11 студената који су стекли радно искуство у компанијама ЕКО Сер-
биа, Еуробанк, Еурофаст, Инос Балкан, ЛГ Хемија и Mercure Belgrade 
Excelsior.

Свечаности су присуствовали Зафеирос Лампадаридис, председ-
ник Управног одбора Хеленског привредног удружења, Каралампос 
Коуналакис, опуномоћени министар за економско трговинске односе 
Амбасаде Грчке у Београду, Марија Јовановић из Универзитетског цен-
тра за развој каријере и саветовање студената, представници компа-
нија учесница програма, као и студенти. Тим поводом, Лампадаридис 
је истакао бенефиције студентске праксе и пожелео студентима ус-
пешну каријеру, док је Коуналакис нагласио чврсто присуство грчких 
компанија у Србији и подсетио да је грчка амбасада увек ту да пружи 
подршку сваком студенту. Са друге стране, Марија Јовановић се освр-
нула на евалуацију ментора и студената и подвукла успешност реа-
лизације овогодишњег програма, наког кога је велики број студената 
запослен.К.Ј.

Лакше запошљавање радника из Србије у Чешкој

Чешка влада је на предлог Министарства спољних послова усвоји-
ла проширење режима олакшаног запошљавања страних радника на 
Србију, где би чешка предузећа по олакшаној и убрзаној процедури мо-
гла да потраже и запосле 3.000 радника годишње.

Пилот програм контролисаног запошљавања страних радника 
Чешка је започела 2016. са Украјином, из које 20.000 радника годишње 
добија по упрошћеној процедури карту запосленог. Уследили су Фили-
пини и Монголија, пре свега због дефицита месара, са по 1.000 људи, а 
сада је отворен и програм за Србију.

„Амбасада Чешке у Београду у овом тренутку прима око 1.000 за-
хтева годишње, а ове године је већ примљено 700. Амбасада ће моћи 
да обради чак 3.000 захтева годишње за карту запосленог за квали-
фиковане раднике из Србије“, саопштило је након седнице владе чешко 
Министарство спољних послова.

Олакшано запошљавање српских радника у чешким предузећи-
ма, обавезно по истим условима и за исте плате какве а имају Чеси, 
захтевала је од владе још прошлог лета Привредна комора Чешке, по-
што чешка предузећа због ниске незапослености тешко налазе домаће 
раднике, а процењује се да ће чак 194.000 од укупно 280.000 слобод-
них радних места морати да попуњавају странци.

„Србија је даља земља процењена као адекватна да се уврсти у 
програм, и то како са аспекта безбедности, тако и са аспекта потен-
цијала будуће миграције запослених“, саопштило је чешко министар-
ство. Преко олакшаног режима који би за Србију требало да важи од 

септембра ове године, чешка предузећа са више од 10 запослених која 
послују најмање две године у производњи, услугама или јавном сек-
тору, уз препоруку агенције Чехинвест, могу да траже квалификовану 
радну снагу и у Србији, а за конкретне раднике које нађу, затраже и 
добију карту запосленог и радну дозволу.

Предузећа су дужна да радника запосле на најмање годину дана 
и то по истим условима и уз исту плату какву имају чешки запослени, 
а ако предузеће тражи више од 30 радника, мора да постигне договор 
са представницима локалних власти у местима где ће радници бити 
смештени.

Привредна сарадња Србије и Ирана

Извор: Бета

Запослења након праксе у компанијама 
Еуробанк, Еурофаст, ЛГ Хемија и хотелу 

Mercure Belgrade Excelsior



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


