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СЕЗОНСКИМ ПОСЛОВИМА ДО МАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Очекује се да следећи квартали покажу пад стопе незапослености, имајући у виду да на 
евиденцији НСЗ долази до смањења броја незапослених. Тренутно је на евиденцији 659.000 особа

У прва четири месеца стопа неза-
послености била је 14,6 одсто, а дирек-
тор Националне службе за запошља-
вање Зоран Мартиновић очекује да 
би сезонски послови у наредним квар-
талима требало да снизе стопу на 13 
одсто.

„У односу на претходни квартал 
дошло је до незнатног повећања стопе 
незапослености, али то не треба да 

забрињава, имајући у виду да је годи-
нама уназад стопа незапослености у 
првом кварталу увек већа у односу на 
крај године“, рекао је Мартиновић гос-
тујући на РТС-у. Поређења ради, у пр-
вом кварталу 2016. и 2015. године сто-
па незапослености је била 19 одсто, а у 
првом кварталу ове године нижа је за 
4,4 одсто у односу на претходне године.

„Очекујемо да следећи квартали 
покажу пад стопе незапослености, с 
обзиром да на нашој евиденцији до-
лази до смањења броја незапослених. 
Тренутно имамо 659.000 незапослених, 
што је најмање у последње две деце-
није“, рекао је директор НСЗ и појаснио 
да стопа увек у првим месецима буде 
већа, јер је мањи обим сезонских радо-
ва, али и због тога што велики број лица 
излази из програма мера активног за-
пошљавања. 

„Очекујемо да нова сезона и наше 
нове мере и подршка предузетницима 
дају резултате и да ћемо до краја годи-
не имати стопу незапослености која је 
била актуелна крајем прошле године 
или нижа. Ми бисмо волели да то буде 
13 одсто, да се приближимо европском 
просеку“, истакао је Мартиновић.

Половину незапослених чине теш-
ко запошљиве категорије људи - особе 
са инвалидитетом, Роми, неквалифико-
вани, старији од 50 година. Према њима 
НСЗ креира све програме и субвенције 
које користе послодавци. 

„На нашој евиденцији дошло је до 
смањења броја особа са инвалидитетом 
за 8,5 одсто у односу на исти период 
прошле године. Око 3.500 људи се запо-
слило за првих пет месеци“, појаснио је 
Мартиновић и нагласио да и факултети 
данас консултују Националну службу 
за запошљавање при креирању уписне 
политике, како би видели која су зани-
мања дефицитарна.

     

„Цветекс“ добио субвенцију државе за запошљавање 
40 људи у Рековцу

   Национална служба за запошљавање доделила је субвенцију фирми за про-
изводњу спортске опреме „Цветекс“ из Сопота, која покреће производњу у об-
ласти текстилне индустрије у Рековцу.
   „Доделили смо субвенције послодавцу који треба да пробуди Рековац, имајући 
у виду да су тамо шансе за запошљавање веома мале. Реч је о 15 људи који ће 
преко наше обуке за познатог послодавца бити запослени у тој фирми“, објаснио 
је директор НСЗ Зоран Мартиновић, који је са председником Општине Реко-
вац Александром Ђорђевићем и директором Филијале Јагодина НСЗ Бори-
сом Стојановим уручио одлуке о одобравању средстава. 
   „Цветекс“ најављује много већа запошљавања наредне године, а НСЗ ће га у 
томе подржати кроз субвенције и обуку за познатог послодавца, уколико испуни 
услове прописане овим програмима. 
   Компанија у Рековцу, неразвијеној општини у Поморавском округу, отвара погон 
и за почетак ће запослити 40 људи, а до краја 2018. године 80 до 100 људи. Међу 40 
упослених, углавном жена, биће 25 са искуством и 15 које ће се уз њих обучавати.
   Општина је „Цветексу“ за изградњу фабрике уступила 35 ари земљишта са 
уређеном инфраструктуром. Према речима председника Општине Рековац 
Александра Ђорђевића, „Цветекс“ има намеру да у Рековцу отвори погон који 
ће дуго радити и желе сами да инвестирају у свој пројекат.
„У Рековцу последњих 20 година није отворен ниједан нови погон, није било 
нових радних места“, истакао је Ђорђевић и подсетио да ће „Цветекс“ у почетку 
радити у хали бивше „Конфекције“ у центру Рековца, док не сагради сопствену, а 
општина ће тражити од надлежног министарства да се у оквиру Пољопривред-
но-ветеринарске школе у том месту отвори једно текстилно одељење за потре-
бе ове фирме, у коме ће се спроводити дуално образовање. 
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У кризним временима основне услуге подршке могу 
постати недоступне, што излаже читаве породице до-
датним ризицима и тада деца најчешће носе највећи 
терет. Због тога је неопходно у континуитету улагати 

додатне ресурсе у унапређивање међусекторске сарадње, ка-
пацитета инспектора за рад, институција и система социјал-
не заштите, ради адекватнијег мониторинга и борбе против 
злоупотребе дечјег рада, у циљу обезбеђивања интегрисаног 
и ефикасног система заштите деце, речено је на конферен-
цији за медије у Београду одржаној поводом обележавања 
Светског дана борбе против злоупотребе дечјег рада.

Списак забрањених послова
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-

тања Александар Вулин том приликом је истакао да фено-
мен дечјег рада погађа читаву планету, да га има и у Србији, 
као и да је на држави и друштву да се боре против њега. 

„Није сваки дечји рад и злоупотреба дечјег рада. Влада 
Србије је на предлог Министарства рада 29. маја 2017. донела 
Уредбу о пословима које деца не смеју да раде - од рада на 
висини, са прекомерним теретом, рада у скученом простору, 
рада где се захтева превелико психофизичко оптерећење. 
Уредбу спроводе све надлежне инспекције, од Инспекције 
рада до Инспекције социјалне заштите“, рекао је Вулин.

Министар је истакао да деца у Србији, у највећем броју 
случајева, раде у пољопривреди.

„Врло често наши малишани нису ни свесни да су зло-
употребљени, јер сматрају да тежак живот какав су водили 
њихови родитељи припада и њима. То не може и не сме да 
буде пракса и наше друштво не сме и не може да допусти 
да се са таквом праксом настави. Најчешћи облик експлоа-

тације детета, односно злоупотребе дечјег рада, дешава се 
у породици, тамо где дете нема никакву свест да је злоупо-
требљено и сматра да је то нормално и прихватљиво. Зато 
читава заједница мора да буде едукована, сви заједно мора-
мо да разумемо да дечји рад, без обзира да ли је у породици 
или ван ње, није прихватљив. Злоупотреба дечјег рада није 
прихватљива“, казао је министар. 

Деца улице
„Највидљивија су деца улице, која су наизглед без роди-

тељског старања и просјачењем покушавају да за себе, или 
још чешће за одрасле, зараде новац. Прошле године у оквиру 
акције Министарства рада са београдских улица склоњена 

су 74 детета, а до априла ове године 26. Нека деца су трајно 
одузета родитељима, смештена у институције или храни-
тељске породице, нека су привремено одузета, нека враћена 
у биолошку породицу са којом радимо како бисмо је осна-
жили да разуме шта је неприхватљив облик понашања. Све 
наше институције су ангажоване у борби против феномена 
деце улице. Основали смо 115 тимова у центрима за социјал-
ни рад, уз активну помоћ Министарства унутрашњих посло-
ва. Ова деца нису преступници, не треба да буду хапшена и 
одвођена у затвор, њима и њиховим породицама је потребна 
помоћ. Наш циљ никада није одузети дете, већ вратити дете 
у породицу и ојачати је да може да брине о свом детету“, ис-
такао је министар Вулин.

Боља опрема за инспекторе
На конференцији су представљене досадашње актив-

ности пројекта „Ангажовање и подршка на националном ни-
воу за смањење појаве злоупотребе дечјег рада“, подржаног 
од стране Министарства за рад САД. Овај пројекат се спро-
води у оквиру Програма достојанственог рада за Републику 
Србију, чији је носилац Међународна организација рада у 
сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. Усвајањем Уредбе о утврђивању опасног 
рада за децу, Република Србија је испунила обавезу преузету 
ратификацијом МОР Конвенције о најгорим облицима дечјег 
рада. 

Акценат је стављен и на Посебни протокол за заштиту 
деце од злоупотребе дечјег рада, који представља интеграл-
ни део већ успостављеног система заштите деце од насиља у 
Републици Србији.

„Где год да се пронађе дечји рад, у било којој области 
живота, нека од инспекција има право да реагује. Наравно, 
када је послодавац у питању то је Инспекција рада. Каз-
не су предвиђене и Законом о раду и крећу се у висини до 
1.500.000 динара“, истиче министар Вулин.

Јован Протић, из Међународне организације рада, каже да 
у сваком од округа треба да буде одређена по једна особа из по-
лиције, центра за социјали рад и Инспекције рада, која ће знати 
кога треба да позове.

„Очекујемо координацију и техничку подршку за Ин-
спекцију рада у виду набавке нове опреме која ће олакшати 
извештавање са терена и омогућити да се реагује брже него 
иначе“, закључио је Протић. Весна Пауновић

НАЈЧЕШЋЕ ЖРТВЕ ТЕШКОГ ЖИВОТА
ТЕМА БРОЈА    Светски дан борбе против злоупотребе дечјег рада

Влада Србије усвојила Уредбу о пословима које деца не смеју да раде - на висини, са прекомерним теретом,
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ПОСАО ЗА 350 РАДНИКА
Сајам запошљавања у Јагодини

Прошле недеље у Јагодини 29 послодаваца је понудило 350 слободних позиција. Највећи 
број радника тражиле су италијанске компаније Андреа конфециони, Аунде и Вивак

Највећа потражња за радницима била је у области 
текстилне и прехрамбене индустрије, саобраћаја, 
трговине и угоститељства. 

„За нашу локалну самоуправу најважнија ак-
тивност коју спроводимо је борба за отварање нових радних 
места, а по идејама председника Скупштине Драгана Мар-
ковића, и дала је изузетне резултате. Данас на територији 
нашег града послује већи број страних инвеститора, а до-
вољан доказ какви су услови за пословање су фирме Андреа 
конфециони и Аунде Србија, које су своје капацитете проши-
риле и надам се да ће у овој години запослити још 500 нових 
радника и тиме решити практичне проблеме 500 породица”, 
рекао је том приликом градоначелник Јагодине Ратко Сте-
вановић.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић захвалио се јагодинској локалној самоуправи 
на амбијенту и условима који се нуде домаћим и страним ин-
веститорима.

„Јагодина је место у коме привредна активност узима 
већи замах, у коме постоји већа шанса за отварање нових рад-
них места. Ја бих се овом приликом захвалио послодавцима 
који су данас овде и који желе да пруже шансу незапослени-
ма. У овој години смо широм Србије имали 45 сајмова запо-
шљавања, на којима је учествовало преко 1.300 послодаваца 
и 37.000 незапослених. Треба нагласити да је у овој години, 
одмах након одржаних сајмова, запослено 4.200 људи, било 
код послодаваца са којима су разговарали на сајмовима, било 
код неких других. За све незапослене је веома важна радна 
активација, провера запошљивости у смислу компетенција, 
због чега је од нарочитог значаја да посећују сајмове запо-
шљавања и виде које професионалне вештине траже посло-
давци“, нагласио је Мартиновић.

Три италијанске компаније у Јагодини, Андреа конфе-
циони, Аунде Србија и Вива Балкани, које су у Јагодини от-
ворене управо захваљујући руководству Скупштине града 
Јагодине, на сајму су тражиле највише радника - 164, од чега 
150 шивача и оператера на машинама за шивење. 

„Пријавило се 40 заинтересованих кандидата који ће 
код нас прво проћи тестирање, а потом и обуку. Кандидати 
који буду задовољили наше критеријуме прво добијају посао 

на три месеца, а након тог периода ступају у стални радни 
однос. Иако немамо професионалне шиваче, пролазност 
кандидата после обуке је 70 одсто, јер тамо науче све што је  
потребно”, истакла је Соња Иванов, из фирме Андреа кон-
фециони.

Иако су шнајдери били најтраженији, највише кандида-
та пријавило се за послове менаџера и разне занате. Фирма 
Euro Support Group тражила је пет молера, а пријавила су се 
чак 22 заинтересована кандидата.

Међу незапосленима који су тражили своју шансу на 
сајму нашла се и Тијана Софронијевић, која је дипломира-
ла менаџмент. Како каже, конкурисала је у неколико фирми 
које траже административне раднике, али се пријавила и за 
послове хостесе. 

„Посао чекам десетак година, јер сам прво завршила 
вишу школу, а тек након тога дипломирала на факултету. 
Иако се највише траже занатлије и кројачи, надам се да ћу и 
ја наћи посао за себе”, каже Тијана. 

На евиденцији Филијале Јагодина НСЗ пријављено 
је 27.000 незапослених, од чега је у самој Јагодини 10.000 
људи. В.П.

     Сајам запошљавања у Сремској Митровици
   Национална служба за запошљавање - Филијала Срем-
ска Митровица организује Сајам запошљавања, у четвртак, 
22. јуна 2017. године, од 11.00 до 13.00 часова, у Послов-
но-спортском центру „Пинки“ у Сремској Митровици.
   Учешће на сајму пријавило је 20 послодаваца, који су 
исказали потребе за запошљавањем око 200 радника. 
Траже се: бравари, магационери, конобари, продавци, фо-
тограф, механичари грејне и расхладне технике, операте-
ри у производњи, половођа смене, аналитичари, инжење-
ри квалитета, координатор тренинга, процесни инжењер, 
директор производње, саветници за животно осигурање, 
радници на екструдеру, комерцијалисти, радници на руч-
ном лемљењу, реглер машини, реглер преси, возачи, дис-
печери, особе са инвалидитетом за рад у пластенику.
   Ово је трећи сајам запошљавања у Срему ове године. 
Следећи сајам одржаће се у октобру у Новој Пазови, тра-
диционално у оквиру Сајма привреде.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), 
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запо-
шљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) 
и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима 
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. 
гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) и чланa 4 Споразума о регулисању међу-
собних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ између 
Oпштине Пријепоље и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2017. годину, број 
3507-101-4/2017 од 04.05.2017. године, a у складу са Националним 
акционим планом запошљавања за 2017. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА 
ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне пот-
ребе, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2017. 
годину, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи 
послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) у сарадњи са Oпшти-
ном Пријепоље (у даљем тексту: општина), на основу јавног конкурса. 

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са рас-
положивим финансијским средствима.

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

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим 
у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим посло-
вима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава 
за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, 
који су обрачунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укљу-
чених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец 
ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које 
обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се 
организовати обука по интерном програму послодавца или програму обра-
зовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о 
стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада се исплаћују 
средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало 
обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална 
служба процењује оправданост потребе за обуком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају 
послодавци са седиштем (или организационом јединицом) на 
територији општине Пријепоље:

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

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада 
послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније 
уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе 
чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са 
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотогра-
фије за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности (и културних делатности 
за особе са инвалидитетом).

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

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и докумен-
тацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења 
јавног рада, односно према седишту послодавца, односно у Филијали 
Пријепоље. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе - Филијали Пријепоље или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на 
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса 
и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послода-
вца - извођача јавног рада од стране Националне службе, у сарадњи са 
Општином Пријепоље, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. 
Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима 
није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у раз-
матрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године 
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале Нацио-
налне службе по овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе у сарадњи са пред-
седником општине Пријепоље.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године 
радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне 
службе уз претходну сагласност Управног одбора. 

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све под-
нете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које 
се делом или у целости финансирају средствима Националне службе. 

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укљу-
чивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправда-
ност поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је у периоду 
2013-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области 
на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опре-
дељен Споразумом.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радо-
ва се објављује на огласној табли Филијале Пријепоље Националне службe.

Јавни позив
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*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.   
**Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ под-
разумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и 
особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по 
јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након исте-
ка уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног 
рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.     
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразу-
мева да је директор н филијале Пријепоље Националне службе у сарадњи 
са председником Општине Нова Варош донео одлуку о додатним крите-
ријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни 
конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући 
у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист 
која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за раз-
вој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или 
локалне самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спро-
вођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим послови-
ма са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада. 
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Нацио-
налне службе или други запослени којег овласти директор Националне 
службе, председник Општине Пријепоље и послодавац - извођач јавног 
рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим 
се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши испла-
та средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја 
календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те 
календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, 
уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада 
извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним 
средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих 
потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обез-
беђења и давања меничног овлашћења; послодавци - извођачи који су 
користили средства за организовање спровођења јавних радова у прет-
ходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, 
треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“; 
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са изво-
ром финансирања послодавца - извођача јавног рада;

• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и 
оверен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођа-
ча јавног рада/жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, посло-
давац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одгова-
рајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и менич-
ним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - бан-
карска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 
6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним 
жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника 
јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спро-
вођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег 
средства обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редов-
на месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни 
извршитељ и сл). 
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно 
локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна 
лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или 
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова 
у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 
50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне 
агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава 
финансирања биће проверен од стране Националне службе на осно-
ву расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије. 
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и извр-
ши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног 
ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року 

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА - ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми  Број 
бодова 

Област спровођења јавног рада  
Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 
Социјалне и хуманитарне делатности 8 
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 
3 и 4 месеца 20 
2 месеца 10 
1 месец 5 

Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена стручне спреме  20 

Претходно коришћена средства 
Националне службе по 
програму јавних радова* 

Коришћена средства и лица остала радно ангажована** 15 

Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована 0 

Нису раније коришћена средства 20 

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале*** до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80  
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од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за пре-
остало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем 
по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у 
програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености закон-
ских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накна-
де за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Нацио-
налној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке, на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици 
Националне службе - Филијали Пријепоље, на тел. 033/719-011 или на 
сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 16.06.2017. годи-
не, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном кон-
курсу је 29.06.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања Општине Трговиште за 
2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реа-
лизацији програма и мера активне политике запошљавања у 2017. години 
број: 0800-101-2/2017 од 03.05.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 
ВРАЊЕ И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потре-
бе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спрово-
ди послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба 
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног 
конкурса.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са 
расположивим финансијским средствима.

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

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за:
- исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим 
у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим посло-
вима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава 
за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који 
су обрачунати у складу са законом;
- накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укљу-
чених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец 
ангажовања;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
- накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које 
обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се 
организовати обука по интерном програму послодавца или програму обра-
зовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о 
стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада се исплаћују 
средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало 
обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална 
служба процењује оправданост потребе за обуком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
- јавне установе и јавна предузећа са седиштем на територији општине 
Tрговиште,
- привредна друштва са седиштем на територији општине Трговиште,
- предузетници са седиштем на територији општине Трговиште,
- задруге са седиштем на територији општине Трговиште,
- удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у 
Регистар Агенције за привредне регистре, са седиштем на територији 
општине Трговиште

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног 
рада послодавац - извођач може да оствари под условом да:
- реализује јавни рад на подручју општине Трговиште,
- подносилац - извођач има седиште на територији општине Трговиште,
- ангажује незапослена лица са подручја општине Трговиште,
- измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
- попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са 
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотогра-
фије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно 
је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на 
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/
предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и докумен-
тацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филија-
ли Врање, Тодора Шпанца 1. Пријава се подноси непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Врање 
или преузети на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Трговиште.

Јавни позив
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на 
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса, 
бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодав-
ца - извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана 
од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове 
Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, 
могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, 
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале Нацио-
налне службе по овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске годи-
не радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор Националне 
службе уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све под-
нете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које 
се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укљу-
чивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправда-
ност поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је у периоду 
2013-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области 
на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опре-
дељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли Филијале Врање.

* Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.

** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ под-
разумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и 
особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по 
јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након исте-
ка уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног 
рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразу-
мева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним крите-
ријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни 
конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући 
у обзир следеће критеријуме: друштвену корист која се остварује кроз 
реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење 

надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе/ 
локалног савета за запошљавање и др.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора 
о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим 
пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапосле-
них. Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим 
и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора 
о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавног рада.
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Нацио-
налне службе или други запослени којег овласти директор Националне 
службе, председник Општине Трговиште и послодавац - извођач јавног 
рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим 
се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши испла-
та средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја 
календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те 
календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
- уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
- нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, 
уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада 
извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
- спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним 
средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих 
потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обез-
беђења и давања меничног овлашћења; послодавци - извођачи који су 
користили средства за организовање спровођења јавних радова у прет-
ходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, 
треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
- одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са изво-
ром финансирања послодавца - извођача јавног рада;
- за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и 
оверен захтев за регистрацију меница);
- фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођа-
ча јавног рада/жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, посло-
давац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одгова-
рајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и менич-
ним овлашћењем;
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми Број бодова 

Област спровођења јавног рада 

Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 

Социјалне и хуманитарне делатности 8 

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 

3 и 4 месеца 20 

2 месеца 10 

1 месец 5 

Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II 
степена стручне спреме 20 

Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму 
јавних радова* 

Коришћена средства и лица остала радно ангажована** 15 

Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована 0 

Нису раније коришћена средства 20 
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за 
подручје надлежне филијале*** до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80 
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- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - бан-
карска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 
6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним  
жирантом  и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
- изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника 
јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спро-
вођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег 
средства обезбеђења.

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

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике 
Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јав-
них предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локал-
на власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капи-
тала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у 
којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у 
претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које 
се примењују прописи о јавним агенцијама.

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава 
финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу 
расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

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

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и извр-
ши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног 
ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року 
од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за пре-
остало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем 
по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у 
програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености закон-
ских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
- редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накна-
де за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
- редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
- редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
- достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Нацио-
налној служби;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке, на прописаном обрасцу;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном 
обрасцу;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Врање, преко 
Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту 
www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Нацио-
налне службе и Општине Трговиште, а последњи рок за пријем 
пријава за учешће на јавном конкурсу је 07.07.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), чла-
на 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања општине Трговиште за 
2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реа-
лизација програма и мера активне политике запошљавања у 2017. години 
број: 0800-101-2/2017 од 03.05.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 
ВРАЊЕ И ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ

Расписују

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

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 
180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошља-
вања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са 
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика преду-
зетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач засни-
ва у њему радни однос.

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

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се 
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно 
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подно-
сиоци захтева особе са инвалидитетом.

У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи 
ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснива-
чи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном 
износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три 
месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрош-
ку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених 
по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 
динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову наме-
ну за 2017. годину.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de 
minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не 
може да оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делат-
ности који је саставни део јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности 

Јавни позив
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или решењем о процени радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их 
обавља;
- за оснивање удружења;
- ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном изно-
су за самозапошљавање и
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или 
у целости финансирана средствима Националне службе.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено 
лице може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе - Филијала 
Врање, Испостава Трговиште;
- завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у органи-
зацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
- измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ 
у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са 
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
- планира оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, 
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему 
радни однос, на подручју општине Трговиште.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном подне-
ти захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Национал-
не службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Нацио-
налне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи 
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева 
располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно 
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења.

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

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Филијали Врање у 
Врању или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
Филијали Врање или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.
rs и сајту Општине Трговиште.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на 
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива 
и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис пла-
ном, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви 
који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлу-
чено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико 
се за то стекну услови. Лице је у обавези да региструје, односно отпочне 
обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније до 
датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси дирек-
тор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне 
службе или други запослени којег овласти директор Националне службе 
уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање 
општине Трговиште.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на оглас-
ној табли надлежне филијале.

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији 
подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом 
Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу 
Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. глас-
ник РС“, број 92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица се 
утврђује на основу података из евиденције Националне службе и дос-
тављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица 
додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за приоритетне 
категорије, а то су: млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 
година старости са статусом деце палих бораца и млади до 30 година ста-
рости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, вишкови 
запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве трговине људима 
и жртве породичног насиља.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане 
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан 
посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће 
се дати захтевима који имају више бодова по  појединачним критеријуми-
ма, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делат-
ности и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико 
постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним крите-
ријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Нацио-
налне службе или други запослени којег овласти директор Националне 
службе, председник Општине Трговиште и подносилац захтева у року 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

Критеријуми Број бодова 

1. Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој 
територији подносилац захтева планира обављање 
делатности* 

Четврта група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја 10 

Трећа група јединица локалне самоуправе 5 

Прва и друга група јединица локалне самоуправе 0 

2. Планирана врста делатности 

Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне 
услуге 15 

Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство 8 

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге 6 

Остало 0 

3. Категорија лица 
Категорије теже запошљивих лица ** до 35 

Остала лица 0 

4. Потребни ресурси за отпочињање 
обављања сопственог посла 

Пословни 
простор 

Пословни простор у власништву / Није потребан пословни простор за 
обављање делатности*** 5 

Опрема 
Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције 10 
Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% од висине 
субвенције 5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75 
 

Јавни позив
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Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средста-
ва. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске 
године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске 
године.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje 
регистрован у АПР;
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (обра-
зац РЕГ);
- фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигу-
рање;
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обез-
беђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко менице корис-
ника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима. Жирант може 
бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна 
примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостал-
но обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, 
јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса 
за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпо-
чињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне 
обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

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

Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који 
су удружени ради оснивања привредног друштва у складу са законом, у 
року од три месеца од дана уплате средстава доставе појединачни захтев 
о додели додатних средстава са доказима о кумулативном утрошку одо-
брене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по осно-
ву отпремнине, кориснику се анексом уговора може одобрити додатних 
40.000,00 динара, у складу са расположивим финансијским средствима за 
ову намену за 2017. годину.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенциониса-
не могу се добити у Филијали Врање, преко Позивног центра Националне 
службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступан је у 
Филијали Врање и на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Национал-
не службе и сајту Општине Трговиште, а последњи рок за подно-
шење захтева са бизнис планом је 21.07.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15 и 5/17), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера 
активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим пла-
ном запошљавања у 2017. години министра за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, 
члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализа-
цији програма или мера активне политике запошљавања, број 0103-101-
4/2017 од 10.05.2017. године, а у складу са Локалним акционим планом 
запошљавања Градске oпштине Младеновац за 2017. годину, усвојеним 
Одлуком I-00-06-19/1/2017, од 31.01.2017. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКА 
ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ 

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потре-
бе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спрово-
ди послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба 
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног 
конкурса уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запо-
шљавање Градске oпштине Младеновац. 

Приоритет при одобравању средстава за спровођење јавних радова 
имаће послодавци који обезбеђују запошљавање лица која припадају 
категорији теже запошљивих: дугорочно незапослена лица, незапосле-
ни без квалификација или нискоквалификовани, вишак запослених, мла-
ди до 30 година, лица преко 50 година, особе са инвалидитетом, Роми, 
избегла и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији, радно 
способни корисници новчане помоћи, жене, жртве породичног насиља, 
жртве трговине људима, млади до 30 година у статусу деце палих бораца 
и деце без родитељског старања.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са 
расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за свако лице укључено у јавни рад. 

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим 
у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим посло-
вима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за 
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су 
обрачунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укљу-
чених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец 
ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у виси-
ни од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова 
које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова 
може се организовати обука, по интерном програму послодавца или про-
граму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/
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сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног 
рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по 
лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим ком-
петенцијама; Национална служба и Градска општина Младеновац про-
цењују оправданост потребе за обуком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног 
рада послодавац - извођач може да оствари под условом да:
* регистрован је на подручју градске општине Младеновац; 
* ангажује незапослена лица са подручја градске општине Младеновац; 
* измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно изми-
рује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са 
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотогра-
фије за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности.

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

Национална служба и Градска општина Младеновац задржавају право да 
траже и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка 
одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала 
за град Београд - Служба Младеновац, непосредно или путем поште, 
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој једи-
ници Национaлне службе - Филијала за град Београд - Служба Мла-
деновац.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на 
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса 
и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послода-
вца - извођача јавног рада од стране Националне службе и прибављеног 
мишљења Локалног савета за запошљавање Градске општине Младено-
вац, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве 
које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлу-
чено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се 
за то стекну услови.

Национална служба и Градска општина Младеновац приликом одлу-
чивања процењују оправданост укључивања броја лица и/или трајања 
јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца 
- извођача јавног рада коме је у периоду 2013-2017. године финансирано 
спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у 
складу са износом средстава који је опредељен Споразумом. 

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.   

** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажо-
вана“ подразумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број 
(укључујући и особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм 
јавних радова по јавним конкурсима Националне службе, радно ангажо-
вао одмах након истека уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве 
за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у 
своју евиденцију.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора 
о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим 
пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапосле-
них. Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим 
и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора 
о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавног рада. 

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Нацио-
налне службе или други запослени којег овласти директор Националне 
службе, председник Градске општине Младеновац и послодавац - извођач 
јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши 
исплата средстава. Сви уговори морају бити закључени до краја кален-
дарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, 
уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада 
извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми Број бодова 

Област спровођења јавног рада  
Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 
Социјалне и хуманитарне делатности 8 
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 
3 и 4 месеца 20 
2 месеца 10 
1 месец 5 

Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II 
степена стручне спреме  20 

Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму 
јавних радова* 

Коришћена средства и лица остала радно ангажована** 15 

Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована 0 

Нису раније коришћена средства 20 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 70 
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• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним 
средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих 
потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обез-
беђења и давања меничног овлашћења; послодавци - извођачи који су 
користили средства за организовање спровођења јавних радова у прет-
ходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, 
треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“; 
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са изво-
ром финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и 
оверен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођа-
ча јавног рада/жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, посло-
давац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одгова-
рајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и менич-
ним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - бан-
карска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 
6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним 
жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника 
јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спро-
вођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег 
средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, јавни извршитељ и сл). 

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике 
Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јав-
них предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локал-
на власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капи-
тала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у 
којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у 
претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које 
се примењују прописи о јавним агенцијама.

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава 
финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу 
расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије. 

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

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и извр-
ши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног 
ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року 
од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за пре-
остало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем 
по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у 
програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености закон-
ских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накна-
де за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
•редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 

• редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Нацио-
налној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке, на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици 
Националне службе - Филијала за град Београд - Служба Младеновац.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији 
Националне службе „Послови“, на сајту Националне служ-
бе, огласној табли у Служби Mладеновац НСЗ и на сајту Град-
ске општине Младеновац, а последњи рок за пријем пријава за 
учешће на јавном конкурсу је 30.06.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), чла-
на 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запо-
шљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), 
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализа-
цији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину 
бр. 0908-101-5/2017 од 20.4.2017. године, a у складу са Локалним акцио-
ним планом запошљавања општине Нови Бечеј за 2017. годину („Службе-
ни лист општине Нови Бечеј“, број 3/2017)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 
ЗРЕЊАНИН И ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба), Филијала Зрењанин и Општина Нови Бечеј, у складу са Националним 
акционим планом запошљавања за 2017. годину и Локалним акционим 
планом општине Нови Бечеј за 2017. годину, у циљу радног ангажовања 
првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у 
стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запосле-
них са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба на основу јавног конкурса и на основу мишљења 
Локалног савета за запошљавање општине Нови Бечеј. Максимална 
дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим 
финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим посло-
вима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад. 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

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

Јавни позив
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III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим 
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; 
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу 
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица 
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки 
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спро-
вођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у 
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за 
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по 
интерном програму послодавца или програму образовне установе; по 
завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; 
послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организо-
вање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу. 

Национална служба за запошљавање задржава право да процењује 
оправданост потребе за обуком.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и неза-
послене особе са инвалидитетом имају:
• органи општине Нови Бечеј
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и 
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.

Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали 
Зрењанин Националне службе, 23000 Зрењанин, Сарајлијина 4, непосред-
но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs и www.novibecej.rs.

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља 
следећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотогра-
фије за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев.

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

Национална служба и Општина Нови Бечеј задржавају право да траже и 
друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучи-
вања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се 
на основу бодовне листе, након провере испуњености услова из јавног 
конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документа-
ције послодавца - извођача јавног рада од стране Националне службе и 
прибављања мишљења Локалног савета за запошљавање општине Нови 
Бечеј, у року до 15 дана од дана истека јавног конкурса.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по подне-
тој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, као и про-
цену оправданости поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада, 
коме је у периоду 2013-2017. године финансирано спровођење јавног 
рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом 
средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

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

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/
закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која 

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми Број бодова 
Јавни конкурс - општи 

Област спровођења јавног рада  
Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 
Социјалне и хуманитарне делатности 10 
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 
3 и 4 месеца 20 
2 месеца 10 
1 месец 5 

Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица 
искључиво I и II степена стручне спреме  10 

Претходно коришћена средства по 
програму јавних радова 

Коришћена средства и лица остала радно 
ангажована/закључен уговор о раду*  15 

Коришћена средства и лица нису остала у радном 
односу 0 

Нису раније коришћена средства** 10 
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за 
подручје филијале*** 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65  
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су била укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући 
и особе са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено 
време одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Нацио-
налне службе за период 2013-2017. године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2013-
2017. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национал-
на служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.     

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

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова закључи уговор о при-
временим и повременим пословима са изабраним лицима са евиденције 
незапослених. Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о при-
временим и повременим пословима не може бити пре датума закључења 
уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења 
Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке 
о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инва-
лидитетом. 

Директор Филијале Зрењанин, председник Општине Нови Бечеј и посло-
давац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада 
којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање 
уговора о спровођењу јавног рада је 10 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова.

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

У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада 
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и менич-
ним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
дуже од трајања јавног рада и једна блако трасирана меница са једним 
жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаран-
ција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месе-
ци дуже од трајања јавног рада и једна блако соло меница са меничним 
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви пре-
дуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи 
одговарајуће средство обезбеђења.

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

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике 
Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јав-
них предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локал-
на власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капи-
тала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у 
којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у 
претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које 
се примењују прописи о јавним агенцијама.

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

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно 
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обаве-
зи да у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши 
замену другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа 
образовања, за преостало време трајања уговора; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене нак-
наде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада 
ангажованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе Националној служби о утрошку пренетих сред-
става за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе Националној служби о утрошку пренетих 
средстава за трошкове обуке, уколико се иста организује по програму 
образовне установе, у складу са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са зако-
ном и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама 
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном 
обрасцу;
• Националној служби и Општини Нови Бечеј омогући контролу реализа-
ције уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спро-
вођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици 
Националне службе у Новом Бечеју, на број: 023/771-036 и у Општинској 
управи Нови Бечеј, на телефон: 023/772-320 и на сајту Националне служ-
бе: www.nsz.gov.rs и Општине Нови Бечеј: www.novibecej.rs.  

Јавни конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Јавни позив

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

542
Администрација и управа                 17 
Трговина и услуге                                 23
Медицина                                            27
Здравство и социјална заштита        31
Ветерина                                            32  

Пољопривреда             32
Индустрија и грађевинарство                 32  
Саобраћај и везе                                 36
Наука и образовање                            37
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     Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пре-
чишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број 112-4987/2017 од 26. маја 2017. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањи-
на 22-26.  

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место инспектор рада
Одељење инспекције рада Крагујевац - Инспекторат 

за рад, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких 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, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, 
безбедности и здравља на раду, Закона о инспекцијском надзору и 
Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације 
и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевића 7.

2. Радно место инспектор рада
Одсек инспекције рада Зајечар, Инспекторат за рад, 

звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких 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, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, 
безбедности и здравља на раду, Закона о инспекцијском надзору и 
Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације 
и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете 44.

3. Радно место инспектор рада
I Одељење инспекције рада у Граду Београду, 

Инспекторат за рад, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких 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, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о 
раду, безбедности и здравља на раду, Закона о инспекцијском над-
зору и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина кому-
никације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

4. Радно место инспектор рада
II Одељење инспекције рада у Граду Београду, 

Инспекторат за рад, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких 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, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о 
раду, безбедности и здравља на раду, Закона о инспекцијском над-
зору и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина кому-
никације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министар-
ство за рад, запошљавање, борачка и социјална 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 Рог-
лић, тел. 011/361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, 
уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава 
у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
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не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним 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). 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 нераспо-
ређен. 

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/2016), прописано је, између оста-
лог, 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 одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити 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 јед-
ну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведе-
ну изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарствa за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у 
делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна мес-
та, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном 
поступку обавиће се у Београду, Теразије 41, трећи спрат, почев од 
17. јула 2017. године, о чему ће кандидати бити обавештени теле-
грамом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве, у којима наводе уз коју од пријава су при-
ложили тражена документа. Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

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

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

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

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд, Савска 17-а

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, председник суда - судија Душан 
Агатоновић на основу чл. 47, чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о држав-
ним службеницима („Сл. гласник РС” бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/09 
и 99/14), чл. 17, 18, 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Сл. гласник РС” бр. 3/06, 38/07, 41/07 и 109/09) и у складу са Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Трећем основном суду у Београду, посл. бр. I Су. бр. 9 - 1/2015 од 
30.12.2015. године и Закључка Комисије Владе Републике Србије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11078/2016 од 
28.11.2016. године:

Оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 
I Државни орган у коме се радно место попуњава: Трећи основ-
ни суд у Београду, Београд, Савска 17-а

II Радно место које се попуњава: 

Судијски помоћник - судијски сарадник у звању 
саветника, државни службеник

на неодређено време
2 извршиоца

III Услови за запослење на радном месту

1) Услови предвиђени Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Трећем основном суду у 
Београду I Су. бр. 9 - 1/2015 од 30.12.2015. године: 
- стечено високо образовање из научне области правне науке на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године,  
- положен правосудни испит и
- познавање рада на рачунару.

2) Општи услови за рад:
- држављанство Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан,
- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности  из радног односа,
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

3) Опис послова радног места: помаже судији у раду, израђује 
нацрте једноставнијих судских одлука, проучава правна питања у 
једноставнијим предметима, судску праксу и литературу, врши и 
друге послове самостално или под надзором или упутствима судије 
и председника суда.
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IV Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 16.

V Стручнa оспособљеност, знањa и вештине које се оцењују 
у изборном поступку: познавање прописа из области организа-
ције и рада суда: Закон о уређењу судова, Закон о седиштима и 
подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Закон 
о облигационим односима, Закон о парничном поступку, Закон о 
ванпарничном поступку, Законик о кривичном поступку, Кривични 
законик, Породични закон, Закон о извршењу и обезбеђењу - про-
вера кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса; позна-
вање рада на рачунару - провера практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, 
елоквенције и опште културе - провера кроз усмени разговор са 
учесницима јавног конкурса. 

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкур-
са у периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VII Лица задужена за давање обавештења о јавном конкур-
су су: Катарина Здравковић и Мирјана Мандић, референти за персо-
налне послове, телефон: 011/2018-358.

VIII Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве на конкурс са 
потребним доказима подносе се на шалтеру пријема Трећег осно-
вног суда у Београду, на адреси: Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 16 или поштом на напред наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”.

IX Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву
Учесници јавног конкурса у остављеном року и на наведену адресу 
достављају следеће доказе:
1) потписану пријаву са назначеним радним местом за које учесник 
конкурише, биографијом, адресом пребивалишта и бројем контакт 
телефона; 
2) оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује 
стручна спрема;
3) оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном право-
судном испиту;
4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије;
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених;
6) уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије 
од шест месеци);
7) попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да 
ли ће Трећи основни суд у Београду прибавити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција (Образац бр. 1), или ће 
то кандидат учинити сам (Образац бр. 2).

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван. 

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, поред осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности, да Трећи основни суд у Београду прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција (Образац бр. 1), или да ће 
то кандидат учинити сам (Образац бр. 2). Наведене обрасце изјава 
је могуће преузети на интернет страници Трећег основног суда у 
Београду: www.treci.os.sud.rs/index.php/јавни-конкурси. 

Попуњену изјаву по Обрасцу 1 или по Обрасцу 2 је неопходно 
доставити уз наведене доказе како би Трећи основни суд у Београду 
могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уве-
рења 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.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Конкурс-
на комисија одбациће закључком.

X Место, дан и време када ће се обавити провера оспособље-
ности, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглаше-
но радно место, Конкурсна комисија ће обавити проверу оспособље-
ности, знања и вештина кандидата у изборном поступку у Београду, 
у просторијама Трећег основног суда у Београду, Булевар Михајла 
Пупина 16. Време и тачна просторија биће накнадно одређени, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени.

Сви изрази, појмови и термини употребљени у овом огласу у гра-
матичком мушком роду, подразумевају природни и мушки и женски 
род лица на које се односе.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 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 и 99/14), члана 17 став 1 члана 
18, члана 19 став 1 и 2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-4998/2017 од 26. маја 2017. године, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за унапређивање општег и 
уметничког образовања, у звању самостални 

саветник
у Сектору за средње образовање и васпитање и 
образовање одраслих - Група за средње опште и 

уметничко образовање и васпитање
1 извршилац

Опис послова: предлаже мере и учествује у унапређивању ост-
варивања и развоја општег и уметничког образовања, у пружању 
стручне помоћи школама у припреми школског програма и стручног 
усавршавања запослених; сарађује са заједницама школа, школа-
ма, органима локалне самоуправе, институтима, високообразов-
ним институцијама, социјалним партнерима у вези са планирањем 
потреба у општем и уметничком образовању; учествује у припреми 
предлога одлуке о мрежи средњих школа; учествује у изради кон-
курса, спровођењу уписа ученика у средње школе и анализи упи-
са и у изради стручних основа за израду прописа којима се уређује 
оцењивање ученика, педагошка норма, огледи, програми опште 
и уметничке матуре и других прописа од интереса за ову врсту 
образовања; предлаже мере за унапређивање сарадње и сарађује 
са стручним друштвима и школама у организацији, спровођењу и 
праћењу такмичења ученика општих и уметничких школа; учест-
вује у раду тимова у припреми стандарда квалитета образовања по 
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нивоима и врстама; учествује у припреми и изради предлога аката 
које доноси Влада, министар и других аката из ових области и изра-
ди анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области 
општег и уметничког образовања; припрема, израђује у сарадњи 
са Сектором и прати спровођење уговора из надлежности Секто-
ра; прикупља релевантне податке кад год се то захтева, ажурира 
и одржава електронску документацију и базу података; припрема 
и предлаже стандарде и  нормативе простора, опреме и наставних 
средстава у средњим школама у сарадњи са надлежним заводима; 
пружа стручну помоћ странкама ради решавања представки, приго-
вора, молби, поднесака у области општег и уметничког образовања; 
обавља друге послове по налогу  руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факулету, положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци у образовању, односно 
органима државне управе, познавање једног светског језика и рада 
на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о основама 
система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању 
и васпитању и Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. 
године - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - про-
вераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организационе способности 
- провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина 
комуникације - провераваће се усмено и познавање једног светског 
језика - увидом у сертификат или други доказ о познавању једног 
светског језика. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањи-
на 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”. 

IV Лица која су задужена за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Гордана Јеремић и Ивана Мутавџић, телефон: 3610-287.

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

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пот-
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибави-
ти податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима 
или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном право-
судном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство) и оригинал или ове-
рена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног 
светског језика. 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, 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 неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у 
року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 
став 3). 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности, да орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву 
је могуће преузети на web страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, 
http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-
izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређе-
но време.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, изборни посту-
пак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадрови-
ма, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 05. јула 2017. 
године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити 
писмено обавештени телеграмом на контакте (адресе) које наведу у 
својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и про-
вере вештинa аналитичког резовановања и логичког закључивања 
и организационих способности. За кандидате који успешно заврше 
проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитич-
ког резовановања и логичког закључивања и организационих способ-
ности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина 
наведених у тексту огласа о јавном конкурсу биће спроведене у прос-
торијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Бео-
град, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим 
пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или 
код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне коми-
сије. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. 

Администрација и управа 
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Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs, на веб-страници 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Уп-
раве, на огласној табли, веб-страници и 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. 

КРАГУЈЕВАЦ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

34210 Рача, Карађорђева 60
тел. 034/751-206

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање (у смислу Закона о култури и Зако-
на о библиотечко-информационој делатности) - доказ о испуње-
ности овог услова подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу 
или овереној фотокопији; најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање - потврда о рад-
ном ангажовању; најмање 3 године радног искуства на пословима 
у области културе - потврда о ангажовању на пословима у области 
културе. Поред наведених услова кандидат треба да: поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад (доказује се лекар-
ским уверењем које издаје надлежна здравствена установа); да 
поседује држављанство Републике Србије (уверење о држављан-
ству подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу или овереној 
фотокопији; наведени доказ не може бити старији од 6 месеци рачу-
најући од датума објављивања конкурса); да је потпуно пословно 
способан (доказ мора бити издат после објављивања конкурса); да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: а) обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи; б) обавезно психијатријско лечење на 
слободи; в) обавезно лечење наркомана; г) обавезно лечење алко-
холичара; д) забрана вршења позива, делатности и дужности, као 
и да се против њега не воде истражне радње, односно кривични 
поступак (доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву 
на конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији; наведени доказ 
мора бити издат после објављивања конкурса). Кандидат уз пријаву 
доставља биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада и развоја установе у периоду од 4 године. 
Пријаве са потребном конкурсном документацијом и информација-
ма о кандидату (име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адреса становања, број телефона, и-мејл адреса), доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за директора Народне библиотеке“. Са свим 
кандидатима који испуњавају услове конкурса Управни одбор ће 
обавити разговор и на основу разговора доставити оснивачу образ-
ложену листу кандидата. Неблаговремене пријаве, недопуштене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
потпуни докази, неће се узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Обавештава

војнике у резерви из евиденције регионалних центара 
Министарства одбране о попуни радних места професио-

налних војника на одређено време у Војсци Србије

У месту службовања КРУШЕВАЦ

Војна пошта 5801 Крушевац (пријава за попуну добија се, попуња-
ва и подноси 30.06.2017. године у Касарни „Цар Лазар“, Балканска 57, 
Крушевац)

1. служба телекомуникације - 1 - извршилац
2. атомско-биолошко-хемијска служба - 2 - извршиоца
3. саобраћајна служба - 1 - извршилац

1. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника 
кандидат добија, попуњава и подноси 30.06.2017. године, од 07.30 
до 10.00 часова, на наведеној адреси војне поште. Пример пријаве и 
све информације доступни су на сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и сајту Војске Србије (www.vs.rs).

Позивају се кандидати који су се пријавили за попуну рад-
них места професионалних војника да у року од 15 дана од 
дана пријављивања приложе:
1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија ове-
рена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на 
новом обрасцу не старији од 6 месеци);
2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у 
суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);
3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа (за лица која су раније била у радном односу у државном 
органу);
4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да 
је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотоко-
пија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или 
код јавног бележника - за лица која конкуришу за саобраћајну службу);
6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у 
суду, општини или код јавног бележника).

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

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном 
броју 1), уверење о држављанству (документ на редном броју 2), 
потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа (документ на редном броју 3), уверење Центра Министар-
ства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио вој-
ни рок са оружјем (документ на редном броју 4) и возачка дозвола 
(документ на редном броју 5).

У складу са наведеним, потребно је да кандидат уз копију дипло-
ме о стеченом образовању (документ на редном броју 6), достави 
и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган при-
бави податке о којима се води службена евиденција (документа на 
редним бројевима од 1 до 5) или да ће то кандидат учинити сам у 
року од 15 дана од дана пријављивања. Изјаве се подносе на дан 
пријављивања за попуну радних места, а примери изјава добијају 
се, попуњавају и подносе 30.06.2017. године, на наведенoj адреси 
војне поште.

Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, 
неће се узимати у разматрање.

2. ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА

Селекција кандидата из грађанства за попуну радних места профе-
сионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању 
од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и 
провери физичке способности. Провера физичке способности изво-
ди се на дан подношења пријаве, а кандидати су у обавези да поне-
су спортску опрему: патике, тренерка - шортс, мајица (сопствени 
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избор). У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу 
психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног до два 
дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који 
испуњавају услове за пријем на радно место за које су се пријавили.

Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, 
тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери-процени 
искључује упућивање на даље провере-процене.

Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних 
места професионалних војника биће упућени у надлежну војноз-
дравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према рас-
пореду који ће израдити и са којима ће их упознати председници 
комисија за утврђивање испуњености услова за пријем.

Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за 
утврђивање испуњености услова за пријем у професионал-
ну војну службу на основу следећих мерила за избор:
1) завршени ниво школовања - до 25 бодова (основна школа 5 бодо-
ва, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или 
виши ниво образовања 25 бодова);
2) провера физичке способности - до 35 бодова (производ коначне 
оцене и броја 7);
3) психолошка процена кандидата - до 40 бодова (производ коначне 
оцене психолошке процене и броја 8).

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, 
биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну вој-
ноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности 
за професионалну војну службу.

За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад 
у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу 
коју наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег 
лекарског прегледа, физичке провере, психолошке процене и 
упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не 
жели да ступи у професионалну војну службу.

Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски 
преглед и провера физичких способности), поред потребне спорт-
ске опреме, кандидати обавезно носе и личну карту.

Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравстве-
них установа, ради реализације првог дела селекције, психолошке 
и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове 
смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну 
радних места професионалних војника.

3. УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ
ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ

ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

У професионалну војну службу у својству професионалног 
војника, на одређено време, могу бити примљени државља-
ни Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:
1) да су пунолетни;
2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци 
Србије;
3) да имају прописано образовање;
4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније 
била у радном односу у државном органу);
5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да нису старији од 30 година;

7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за 
пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
8) да су одслужили војни рок са оружјем.

Поред општих, кандидати за попуну радних места профе-
сионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и 
следеће услове:
1) за радно место на р. бр. 1: могу конкурисати лица која су завр-
шила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. 
степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (елек-
тро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер 
телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току 
служења војног рока обучена за обављање дужности у служби теле-
комуникације; потребно је да кандидати који конкуришу за пријем 
имају и возачку дозволу најмање Ц категорије;
2) за радна места на р. бр. 2: могу конкурисати лица која имају 
најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање Ц 
категорије;
3) за радно место на р. бр. 3: могу конкурисати лица која имају 
најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц кате-
горије;

4. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем у професио-
налну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата 
за пријем.

Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу 
донеће надлежне старешине, о чему ће писаним путем бити оба-
вештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од пред-
седника комисија које утврђују испуњеност услова за пријем у про-
фесионалну војну службу, почев од 15.09.2017. године.

Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено 
време и примају се наредбом надлежног старешине у професионал-
ну војну службу почев од 15.09.2017. године у својству професио-
налног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења 
уговора о раду на период до 3 године и обнављања истог до навр-
шених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о 
раду сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну служ-
бу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за 
избор.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права 
и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник 
Републике Србије“, број 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 
10/2015 и 88/2015 - одлука УС).

Додатне информације, могу се добити на следећим бројеви-
ма телефона: 037/416-056, 037/416-081, Војна пошта 5801 
Крушевац.

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

тел. 037/841-325

Послови подстицања младих
у Канцеларији за младе

Администрација и управа 
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УСЛОВИ: високо образовање; да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу; да има прописану стручну 
спрему; једна година радног искуства. Уз пријаву са биографијом 
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, уверење да се против 
лица не води кривични поступак, лекарско уверење, осталу потреб-
ну документацију. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве доставити на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

       Трговина и услуге

СТР „ДУЛЕ”
11080 Земун, Мирослава Тирша 17

Трговац
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у траженом занимању 
или лице без обзира на врсту и степен стручне спреме са радним 
искуством на наведеним пословима. Пожељно познавање рада 
на фискалној каси. Након истека пробног рада постоји могућност 
заснивања радног односа. Сва заинтересована лице могу да се јаве 
на број телефона: 069/2206-889, од 11.00 до 18.00 часова. Оглас је 
отворен до попуне радних места.

СУР КАФАНА „ГАРДОШ”
11080 Земун, Гробљанска бб

Точилац пића - шанкер
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са радним искуством од 12 месе-
ци.

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са 12 месеци радног искуства на 
траженим пословима.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: основно образовање, са 12 месеци радног искуства на тра-
женим пословима.

Конобар
на одређено време од 4 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са радним искуством од 12 месе-
ци на траженим пословима.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве у року од 30 дана од дана 
објављивања конкурса, на број телефона: 062/1233-443.

PP „VAMIX” DOO
11080 Земун, Загорска 30

Књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар или књи-
говођа, основна информатичка обука, 12 месеци радног искуства на 
траженим пословима. Кандидати могу да се пријаве путем телефо-
на: 011/2108-146.

ПЕКАРА „МАРКО” ДОО
11080 Земун, Бачка 70

Продавац
у пекари и маркету

3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, са радним искуством од 3 
месеца на траженим пословима. Кандидати могу да се пријаве путем 
телефона: 063/232-151, у року од 30 дана од дана објављивања кон-
курса.

„САН ГРАЛ“ ДОО
11080 Земун, Стевана Дубајића 33

Конобар
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, знање рада на рачунару.

Шанкер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, 6 
месеци радног искуства на траженим пословима.

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве на број телефона 065/8486-
626, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

„АЛФА МАЗДА СЕРВИС“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: petra.pasagic@autokucaalfa.com

Курир - возач
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
пожељно искуство на истим или сличним пословима али није услов; 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, интернет), возачка доз-
вола Б категорије, енглески језик на средњем нивоу. Слање биогра-
фија на и-мејл: petra.pasagic@autokucaalfa.com. Оглас је отворен до 
30.06.2017. године.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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„DOLLY BELL“ DOO
Београд, Бирчанинова 27

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

Благајник - административни радник - 
фактуриста

место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено 
време 3 месеца

Опис посла: исплата плата, контролисање дневних пазара.

УСЛОВИ: економска струка, најмање 2 године радног искуства на 
истим или сличним пословима.

Шанкер
место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено 

време 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: послови шанкера у хотелу.

УСЛОВИ: конобар - шанкер, бармен; без обзира на радно искуство.

Конобар
место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено 

време 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: послови конобара у хотелу.

УСЛОВИ: конобар, без обзира на радно искуство.

Кувар
место рада: Копаоник, Хотел „Grey“, на одређено 

време 3 месеца
4 извршиоца

Опис посла: послови кувара у кухињи хотела.

УСЛОВИ: кувар, без обзира на радно искуство.

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

„САН ГРАЛ“ ДОО
11080 Земун, Стевана Дубајића 33

Трговац - продавац
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са радним искуством од 3 месе-
ца на траженим пословима. Кандидати могу да се пријаве у року 
од 30 дана од дана објављивања конкурса, на број телефона: 
065/8486-626.

“ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ” ДОО
18000 Ниш, Војводе Мишића 58/2

Помоћни радник на извођењу земљаних радова
за рад у Нишу и на терену

2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; 
возачка дозвола Ц категорије; пробни рад: 1 месец. Телефон за кон-
такт: 062/258-785.

„АБР“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Обреновићева 82/18

e-mail: info@abr.co.rs

Комерцијалиста на терену
на одређено време до 12 месеци

Продавац керамичке робе
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; пробни 
рад: 1 месец; возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 30 дана.

УТР „КОД ЛАФА“
18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб

Рад на скари и продаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; рад-
но искуство 6 месеци. Телефон за контакт: 062/353-081.

ПИ „ПАНОНКА“ АД
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 063/235-087
e-mail: branka.blažetin@lucic.rs

Магацински радник
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б катего-
рије; ноћни рад; рад у сменама; брига о хигијени магацинског прос-
тора; рад на пословима утовар/истовар робе и амбалаже; рад на 
обијању леда у коморама за складиштење смрзнуте робе; обавља 
и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора; 
пробни рад 1 месец. Слање пријава за запошљавање поштом и 
мејлом. Рок за пријаву је до попуне радног места.

СЗАТР „СУЗУКИ СЕРВИС“
11000 Београд, Љубићка 7

тел. 063/253-988

Ауто-механичар 
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - аутомеханичар; без обзира 
на радно искуство. Кандидати могу да се јаве на број телефона: 
063/205-837 или 011/249-2204. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД
11000 Београд, Устаничка 127ц

Перач рубља
на одређено време

2 извршиоца 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, минимум 1 година радног 
искуства на истим пословима, пожељно да је кандидат активан 
возач. Кандидати пријаве са биографијом могу послати на e-mail: 
posao@hotelsrbija.com или доставити лично на рецепцију хотела, до 
15.07.2017. године.

АДО САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51

Саветник за животно осигурање
место рада: Чачак, Горњи Милановац, Ивањица, 

Лучани, Гуча, на одређено време 
2 извршиоца

Трговина и услуге
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Oпис посла: обавља послове продаје животних осигурања и закљу-
чења понуда животног осигурања, остварује основни ниво плана 
продаје дефинисан уговором о раду за конкретно радно место при-
ликом првог заснивања радног односа, комуницира са потенцијал-
ним клијентима, заступа друштво са професионалним приступом 
у комуникацији и давању информација, доставља извештаје о 
обављеним продајним састанцима, предузима мере потребне за 
остварење постављених планираних задатака, тимски учествује у 
раду и обављању задатака, обавља сличне послове и задатке који 
су у вези са пословима и задацима из описа радног места по налогу 
надређеног.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског, правног, организа-
ционог, техничког усмерења; радно искуство није пресудно. Терен-
ски рад. Кандидати треба да се јаве Виолети Ђоковић, на број теле-
фона: 063/1134-349.

ЈУГОСТАКЛО
35000 Јагодина, Чочетова 3/1

тел. 064/241-5391

Стаклорезац
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, теренски рад, рад у сменама.

„БИРОИНСПЕКТ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Толстојева 50/24

тел. 063/8017-197, 063/516-480

Дипломирани инжењер заштите на раду 
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
заштите на раду, мастер инжењер заштите на раду, мастер инжењер 
заштите животне средине или еколог и инжењер заштите живот-
не средине/мастер еколог; возачка дозвола Б категорије; основна 
информатичка обука; лиценца за обављање послова у области без-
бедности и здравља на раду; енглески или мађарски језик - средњи 
ниво. Теренски рад и рад ван просторија послодавца. Јављање кан-
дидата на наведене телефоне. Рок за пријаву: до 11.07.2017.

ATALIAN GLOBAL SERVICES - MOPEX DOO 
BEOGRAD

11050 Звездара - Београд, Радојке Лакић 6/1
тел. 062/1135-132

e-mail: hr@atalian.rs

Хигијеничар
за рад у Новом Саду, на одређено време 3 месеца 

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме. Рад у сменама и рад ван 
просторија послодавца. Јављање кандидата на телефон: 062/1135-
132. Рок за пријаву: до 08.07.2017.

MRI DESIGN
21410 Футог, Мирослава Антића 16

тел. 066/589-5814

Столар 
пробни рад 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар за монтажу, оправке и 
одржавање; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на 
телефон: 066/589-5814. Рок за пријаву: до 13.07.2017.

АД ПД „КАМЕНДИН”
21214 Сириг, Камендин бб

e-mail: prodaja@dinamika.co.rs

Месар у продавници
на одређено време 3 месеца 

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме; рад у сменама. Слање прија-
ва за запослење поштом и на и-мејл. Рок за пријаву: до 20.07.2017.

ПР “ХЛАДИША И ПЕЦКО”
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 41

тел. 064/2447-390

Продавац
пробни рад 5 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV и III степен стручне спреме. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 
12.07.2017.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД
11000 Београд - Савски венац
Булевар војводе Мишића 51

тел. 063/641-323

Саветник за продају животног осигурања 
за рад у Новом Саду

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар или правни 
техничар. Теренски рад. Јављање кандидата на телефон 063/641-
323. Рок за пријаву: до 30.06.2017.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

тел. 011/3177-174, 064/65-82-345
064/65-82-346

e- mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења
50 извршилаца

место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, 
Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи 

Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас, на 
одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил, без обзира на радно искуство; пожељно основно 
познавање енглеског или руског језика. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати могу да се јаве на наведене телефонe 
или да своје радне биографије доставе на и-мејл послодавца.

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222

e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења
место рада: подручје Републике Србије изузев 

Београда, на одређено време 12 месеци
100 извршилаца

Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно иску-
ство; пожељно је да кандидат има положен стручни испит ППЗ и 
обуку за руковање оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послода-
вцу путем телефона или послати радну биографију на наведену мејл 
адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

Трговина и услуге
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„LASTVA“ DOO
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста за рад на терену
место рада Београд

УСЛОВИ: средњи ниво образовања, возачка дозвола Б категорије, 
1 година радног искуства у продаји школског, канцеларијског и 
рекламног материјала. Рок трајања конкурса: до попуне радног мес-
та. Кандидати могу своје радне биографије да доставе послодавцу 
путем и-мејлa или телефоном. Лице за контакт Весна Драговић.

„ВОЈТЕКС - ТР“ БЕОЧИН
Беочин, Беочински пут бб

тел. 021/62-65-102, 063/303-430

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил; радно искуство 2 године на истим или сличним 
пословима; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на напред наведене 
телефонe послодавца.

„SINTERFUSE“ DOO
Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 060/031-0171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Пројектни менаџер
на одређено време 3 месеца

Опис посла: израда интерних пројеката.

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

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образов-
ни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада 
на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство 
није неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе на и-мејл послодавца. 
Лице за контакт Слободан Савић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца; наплаћи-
вање продате робе по важећим ценама уз издавање фискалног 
рачуна; вршење примопредаје касе и послова и предаје пазара на 
крају смене; савесно и пажљиво руковање повереним средствима 
рада; љубазно и коректно понашање према купцима и колегама; 
придржавање прописа из области из заштите на раду и ППЗ; посе-
довање уредне санитарне књижице; пријављивање нерегуларнос-
ти у раду других запослених непосредном руководиоцу; поштовање 
организације рада и пословања код послодавца, као и услова и 
правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других 
обавеза из радног односа; обавештавање послодавца о битним 
околностима које утичу или би могле утицати на обављање посло-
ва утврђених уговором о раду; обавештавање послодавца о свакој 
врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак мате-
ријалне штете; извршавање радних налога непосредног руководио-
ца и директора; доследно поштовање, спровођење и придржавање 
одредби закона, Правилника о раду и других аката послодавца, 
процедура и упутстава; незлоупотребљавање права на одсуство 
због привремене спречености за рад; пристојно понашање на раду, 
коректан однос према странкама, пословним партнерима и другим 
запосленим код послодавца; давање предлога за оптимизацију и 
унапређење пословања; чување пословне тајне.

УСЛОВИ: Образовање и радно искуство нису пресудни услови. Обез-
беђен је смештај, рад у сменама. Послодавац организује обуку за 
рад на каси. Неопходна прецизност и одговорност у раду са нов-
цем, спремност на тимски рад; да су кандидати вредни, одговорни, 
комуникативни, спремни да уче и напредују. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном савет-
нику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са 
послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Точилац горива
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

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

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

„MAESTRO SOKO“ DOO
Соко Бања, Светог Саве 4

тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер

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

          Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Доктор медицине
у Одељењу за здравствену заштиту одраслих 

становника са хитном медицинском помоћи, кућним 
лечењем и стоматолошком делатношћу

Опис послова: лекарски прегледи и терапија, преглед у амбуланти 
и по позиву, ординирање терапије, издавање лекарских уверења и 
других потврда, вођење медицинске документације.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит и дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење 
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, потврду 
- препоруку о радном искуству након положеног стручног испита на 
пословима здравствене струке, оверену фотокопију дозволе за рад - 
лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору, 
кратку биографију. 

Возач санитетског возила
у Одељењу за здравствену заштиту одраслих 
становника, Службе за здравствену заштиту 

одраслих становника са хитном мед. помоћи и 
кућним лечењем и стоматолошком делатношћу

Опис послова: вози санитетско возило по позиву или раније утврђе-
ном распореду, по указаној потреби, стара се о исправности вози-
ла и његовом уредном и редовном одржавању, уочени квар одмах 
пријављује непосредном руководиоцу, води редовно евиденцију о 
утрошку горива и стара се о штедњи, попуњава налоге за пређе-
не километре, у раду помаже медицинској екипи при уношењу и 
изношењу болесника у санитетско возило, врши превоз болесника 
у Центар за хемодијализу и стара се о њиховом безбедном враћању 
кући и врши друге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен стручне спреме, 
положен возачки испит за Б или Ц категорију. Доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију возач-
ке дозволе, кратку биографију.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног одно-
са кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се примају. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, које нису у складу са условима овог 
огласа, неће се разматрати. Кандидати ће о одлуци о избору бити 
обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање 
пријава.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/820-254

Лекар опште медицине
на одређено време до шест месеци 

УСЛОВИ: није предвиђен пробни рад.

Медицински техничар - сестра
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: медицински техничар - сестра, физиотерапеутског смера; 
није предвиђен пробни рад; потребно познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на оглас са кратком био-
графијом, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту. Лекарско уверење приложиће 
кандидат који буде изабран на овом конкурсу. Рок за пријаву кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са пратећом 
документацијом слати на адресу ДЗ. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар Маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Специјалиста медицине рада
на одређено време до 2 године или на основу 

уговора о обављању привремених и повремених 
послова са корисником старосне пензије

УСЛОВИ: медицински факултет, специјалиста медицине рада, уве-
рење о положеном стручном испиту.

Специјалиста неуропсихијатар/психијатар
на одређено време до 2 године или на основу 

уговора о обављању привремених и повремених 
послова са корисником старосне пензије

УСЛОВИ: медицински факултет, специјалиста неуропсихијатар или 
специјалиста психијатар, уверење о положеном стручном испиту.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БУБИЦА“
11000 Београд - Звездара, Мехмеда Соколовића 18

тел. 064/225-1874

Медицинска сестра - васпитач
за рад у вртићу, са децом од 2 до 7 година

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа за образовни про-
фил медицинска сестра - васпитач; радно искуство од минимум 
годину дана на истим пословима. Кандидати достављају пријаве и 
радне биографије на и-мејл адресу: bubica@gmail.com. Рок трајања 
конкурса: 15.07.2017.

Трговина и услуге / Медицина
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ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522 лок. 725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, у Одељењу за општу хирургију

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене 
са боловања, за рад у ОЈ специјалистичко-

консултативни прегледи

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен стручни 
испит.

Фармацеутски техничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, за рад у ОЈ за фармацеутску здравствену 
делатност

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако канди-
дат поседује радно искуство потребно је доставити радне каракте-
ристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници ОБ „Све-
ти Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, уз 
напомену „Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту 
назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информа-
ције обратити се на број телефона: 026/240-725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства 

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа; положен 
стручни испит; лиценца.

Помоћни радник за преношење и транспорт 
пацијената

на одређено време до 24 месеца због повећаног 
обима посла, који се финансира из сопствених 

средстава
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и сле-
дећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној траженој 
школи, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу издату од 
надлежног органа, кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице. 
Пријаве поднете мимо рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; смер лабо-
раторијски техничар; положен стручни испит; најмање 6 месеци 
радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидта 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 
Пријаве слати у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техничара на 
одређено време по основу замене до повратка радника са боловања 
- 1 извршилац“. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања и сл). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан 
да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за психијатрију, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа - 
општи смер; положен стручни испит. 

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за анестезију са 

реаниматологијом, на одређено време до повратка 
стално запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа - 
општи смер; положен стручни испит.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је достави-
ти следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Дипломирани фармацеут - смер медицинска 
биохемија

на одређено време до две године

Опис послова: ради компликованије анализе у лабораторији, 
израђује растворе и стандарде, води евиденцијуо хемикалијама, 
реагенсима и осталом потрошном материјалу, врши распоред рад-
них задатака и контролише извршиоце у раду. Одговоран је за кали-
брацију и контроле апарата и учествује у едукацији средњег меди-
цинског кадра.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски факултет - смер 
медицинска биохемија, положен стручни испит. Уз захтев за засни-
вање радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу изда-
ту од надлежног органа или решење о упису у комору. Кандидати 
који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). 
О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избо-
ру кандидата одлучује директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме канди-
дат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Оглас се објављује код Националне 
службе за запошљавање и на веб-страници Министарства здравља 
РС (www.zdravlje.gov.rs). Оглас је отворен до попуне радног места. 
Захтев за заснивање радног односа, са назнаком „За радно место“, 
доставити поштом или лично у писарницу ДЗ Српска Црња.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 12 месеци

Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају при-
прему пацијената за преглед, асистирање лекару при интервен-
цијама, спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену, 
обављање патронажних посета, учествује у обављању системат-
ских прегледа, вакцинација; стерилисање инструмената, мењање 
катетера, рад на ЕКГ апарату, вођење прописане медицинске доку-
ментације и евиденција; израда потребних извештаја; по потреби и 
налогу лекара узима узорке крви и урина и на терену. 

УСЛОВИ: медицинска школа, смер општи, IV степен стручне спре-
ме, положен возачки испит Б категорије, положен стручни испит. 
Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку био-
графију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад - 
лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комору. 
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава запис-
ник. О избору кандидата одлучује директор ДЗ Српска Црња. Рок у 
коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 
30 дана. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Оглас се објављује код 
Националне службе за запошљавање и на веб-страници Министар-
ства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Захтев 
за заснивање радног односа, са назнаком „За радно место“, достави-
ти поштом или лично у писарницу ДЗ Српска Црња.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а

тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије

Лекар специјалиста оториноларингологије

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛЕКАРСКА ОРДИНАЦИЈА
„ПРЕВЕНТИВА“

Прешево, Омладинска 35
тел. 062/11-52-477, 017/660-561

Дипломирани фармацеут медицинске 
биохемије

Опис посла: биохемијске анализе.

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

ДОМ ЗДРАВЉА
“ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ” - ПАЛИЛУЛА

Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка одсутне запослене 
са дужег боловања (трудничко/породиљско), уз 

пробни рад

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здрав-
ственом стању корисника и популације; учествује у превентивним 
прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду; врши при-
марну обраду ране/завој и по потреби компресивни завој и тампона-
ду; ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, 
инхалације, инфузија; врши апликовање хуманог имуноглобулина и 
других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опе-
котина, испирање уха, превијање у стану болесника; даје вакцине 
у амбуланти и на терену, као и ињекције у служби и стану болес-
ника; прати болесника до болнице, по налогу лекара; врши требо-
вање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише 
рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни 
ланац лекова; ради са компјутерима и видео терминалима; обавља 
послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са 
прописима и слично; одговорна је за правилно вођење медицинске 
документације; фактурише здравствене услуге које пружа; учест-
вује у изради извештаја; учествује у спровођењу плана здравстве-
но-васпитног рада; ради у тиму, врши заказивање пацијената лично 
и телефоном; врши стерилизацију инструмената; обавља дезин-
фекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и орди-
нацији; разврстава медицински отпад, обележава и одлаже у за то 
предвиђене кесе; узима брис рана; ради и остале послове из свог 
делокруга по налогу одговорне сестре; за свој рад одговора  одго-
ворној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику 
службе.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни 
испит, IV степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у 
комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о 
упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неовере-
не фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу ДЗ “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 
16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место 
се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома 
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

Медицина

Национална служба 
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виши радиолошки техничар
за рад у Кабинету за MSCT дијагностику при Служби 
радиолошке дијагностике, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене, до истека 

боловања или престанка њеног радног односа

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за РО техничара или висо-
ка здравствена школа струковних студија, смер за РО техничара и 
положен стручни испит, VI/1 степен, поседовање лиценце за рад 
или решење о упису у комору.

2) Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку за хепатолобилијарну хирургију при 
Служби за хирургију, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до истека боловања 

или престанка њеног радног односа

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша мед. сестра - техни-
чар или хируршког смера, висока медицинска школа струковних сту-
дија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI/1 
степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

3) Медицински техничар - лаборант
за рад у Служби микробиолошке дијагностике, на 
одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, до истека боловања или престанка њеног 
радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског тех-
ничара и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за 
рад или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 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); оверену фото-
копију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка 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 заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве доставити у затвореној коверти, са наз-
наком „За оглас“ и називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме: медицински факултет, поло-
жен стручни испит, положен специјалистички испит из одговарајуће 
специјалности, важећа лиценца. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факул-
тету, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном 
специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности, оверену 
фотокопију лиценце (датум овере не старији од 6 месеци), уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење ПУ, датум издавања не старији 
од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда, датум издавања не старији од 6 месеци), 

потврду о радном искуству, кратку биографију са контакт подаци-
ма. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Лекар специјалиста радиологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме: медицински факултет, поло-
жен стручни испит, положен специјалистички испит из одговарајуће 
специјалности, важећа лиценца. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факул-
тету, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном 
специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности, оверену 
фотокопију лиценце (датум овере не старији од 6 месеци), потвр-
ду о радном искуству (најмање 5 година на траженим пословима), 
кратку биографију са контакт подацима. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН” 

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 14.06.2017. годи-
не, поништава се за радно место: помоћни кухињски рад-
ник.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време од 3 месеца, због повећаног 

обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема (медицинска сестра), 
VI или IV степен стручне спреме; положен стручни испит за своје 
звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној 
школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотоко-
пија), кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјал-
на болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или 
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно 
обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Оглас објављен 24.05.2017. године, у публикацији „Посло-
ви“ број 727, поништава се за радно место радиолошки 
техничар, 3 извршиоца. Кандидати нису испунили услове 
пријема - стручни испит и лиценца, због чега ће оглас бити 
поновљен у наредном периоду.

Медицина
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ВРАЊСКА БАЊА”

17542 Врањска Бања, Краља Петра I 7

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до једне године

Опис послова: обавља послове медицинске сестре у стационарном и 
амбулантном делу, извршава налоге лекара, начелника одељења и 
директора, у оквиру свога занимања, води болесничке собе, прима 
болесника на одељење и упознаје их са кућним редом, припрема 
и учествује у визити, спроводи све терапијске поступке у лечењу 
по налогу лекара, требује и даје медикамент, терапију ињекције, 
инфузије и све остало што лекар одреди, узима материјал за лабо-
раторијске анализе, припрема и води пацијенте на консултативне 
специјалистичке прегледе, стерилише инструменте и санитетски 
материјал потребан за рад на одељењу, стара се о правилној исхра-
ни болесника и хигијени болесничких соба, спроводи здравствено 
просвећивање код болесника и нижег особља на одељењу, обавез-
на је да у свом раду негује хумани однос према пацијентима, купа 
тешко покретне пацијенте и води их на тарапије, врши услуживање 
болесника захтевима физиолошких потреба по собама, ради на одр-
жавању и хигијени судова и прибора који је потребан непокретном и 
тешко покретном болсенику, стара се о хигијени кревета непокрет-
ног и тешко покретног болесника, води здравствену евиденцију 
стационарних и амбулантних болесника, пружа сву другу помоћ 
болесницима у лечењу и нези, обавља и друге послове у оквиру 
делатности медицинског одељења које им стави у задатак непо-
средни руководилац. 

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 рад-
ног односа) или решења о упису у именик Коморе медицинских сес-
тара и техничара Србије (ако кандидат није у радном односу). 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе: фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе или решења о упису у комору, фотокопију личне карте, 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Тражена доку-
мента се подносе у неовереним копијама, с тим што је изабрани 
кандидат дужан да у року од 3 дана од дана објављивања одлу-
ке о избору достави документа у оригиналу или овереним фото-
копијама. Oдлука о избору кандидата донеће се најдуже у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити 
објављена на веб-страници Специјалне болнице „Врањска Бања“ 
(www.vranjskabanja.co.rs). Кандидати који не буду изабрани неће 
бити посебно обавештени о резултатима огласа. Приложена кон-
курсна документација неће се враћати кандидатима. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови” НСЗ. Пријаве се подносе лично или поштом на горенаве-
дену адресу, са назнаком “За оглас”. Неблаговремене и пепотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

   Здравство и социјална заштита

„КОСТИЋ“ - ДОМ ЗА СТАРЕ
11000 Београд, Михаила Петрова 8

тел. 064/672-1049

Неговатељ/ица

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, без обзира на образов-
ни профил и радно искуство. Кандидати могу да се пријаве путем 
телефона: 064/672-1049, Мирослав Костић. Рок трајања конкурса: 
15 дана.

„ЈЕЛАДОМ“ - УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
11000 Београд, Миријево, Михаила Булгакова 38

тел. 011/742-3663

Неговатељ/ица
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство на истим или сличним пословима; за кандидате из 
унутрашњости обезбеђен је смештај. Рок трајања конкурса: 15 дана. 
Кандидати се могу пријавити путем телефона: 011/7423-663, Мили-
ца Биоленчек.

ДОМ ЗА СТАРЕ “АЛТИНА”
11080 Земун, Пазовачки пут 8

Медицинска сестра - техничар
пробни рад од 2 дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, општи смер, 
медицинска сестра.

Неговатељица
пробни рад од 2 дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве путем телефона: 069/3757-
217 и 062/9615-746, у року од 30 дана од дана објављивања кон-
курса.

„REA MARTIA“ DOO
Земун Поље, Михаила Пупина 5б

Социјални радник са лиценцом
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, социјални радник, основно 
познавање рада на рачунару, почетни ниво знања енглеског језика, 
лиценца за рад у социјалној заштити. Кандидати могу да се пријаве 
на број телефона: 064/165-0897, у року од 30 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Хемијски техничар
на одређено време, у Одсеку за припрему хранљивих 
подлога за стерилизацију и управљање медицинским 

отпадом, у Центру за хигијену и хуману екологију

Опис послова: припрема и поставља лабораторијски прибор за рад; 
припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе, боје и 
сл.; организује дистрибуцију подлога за потребе лабораторија Цен-
тра; стара се о исправности лабораторијске опреме и потрошном 
материјалу; ради на узимању биолошких материјала од лаборато-
ријских животиња и њиховој обради (у оквиру Института и на тере-
ну); обавља послове у складу са писменим овлашћењем које му 
изда непосредни руководилац, а који су везани за систем менаџмен-
та сагласно захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; спроводи 
активности стручног усавршавања у области лабораторијске техни-
ке; 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 сте-
као одређена знања и звања, а по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ за послове хемијског техничара, прописани Правилником 
о организацији и систематизацији послова су: средње образовање 
хемијске струке у трајању од четири године, стручни испит. У складу 

Медицина / Здравство и  социјална заштита
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са Правилником о организацији и ситематизацији послова у Инсти-
туту за јавно здравље Војводине (бр. 01-40/1 од 06.02.2017), којим 
су прописани услови за обављање послова хемијског техничара у 
Одсеку за припрему хранљивих подлога за стерилизацију и упра-
вљање медицинским отпадом у Центру хигијену и хуману екологију, 
кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом средњем образовању хемијске струке у трајању 
од четири године, оверену фотокопију доказа о положеном струч-
ном испит и фотокопију очитане личне карте. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом предају се у писарници (соба 53) Института за 
јавно здравље Војводине, на горенаведеној адреси, са назнаком „За 
јавни оглас” или се шаљу путем поште.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Перач лабораторијског посуђа
у Центру за микробиологију - Одељење за припрему 

хранљивих подлога, стерилизацију и прање 
лабораторијског посуђа, на одређено време од 4 

месеца, због потребе да се наведени послови изврше 
у предвиђеним роковима 

Опис посла: сакупља, припрема за прање, пере, испира и пакује 
лабораторијско посуђе и стерилише га у сувом стреилизатору; дист-
рибуира стерилни материјал на предвиђена места у лабораторији, 
ради на диспозицији инфективног и другог отпадног материјала из 
лабораторије, обавља и друге послове у складу са званичним акти-
ма установе из делокруга рада које одреди шеф одељења, начел-
ник центра или директор установе, у складу са званичним актима 
установе. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати морају испунити и посебне услове - I степен стручне спреме, 
завршена основна школа. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни 
да доставе доказе о испуњености услова, и то: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, сведочанство о заврше-
ној основној школи, уверење о промени презимена, односно извод 
из матичне књиге венчаних, уколико је кандидат променио презиме 
из сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве са доказима о 
испуњености услова достављају се непосредно или путем поште, на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани 
кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду достави тра-
жене доказе о испуњености услова огласа у оригиналу или овереној 
копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „8. МАЈ“
26340 Бела Црква, Дејана Бранкова 5

тел. 013/851-165

Водитељ случаја - социјални радник 
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривична дела и да се против њега 
не води истрага. Посебни услови предвиђени Правилником о систе-
матизацији послова и радних задатака Центра за социјални рад и 
Правилником о изменама истог: висока стручна спрема VII степен 
- смер социјални рад, 1 година радног искуства у струци. Изабрани 
кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекар-
ско уверење о здравственој способности за обављање тражених 
послова, о чему ће бити посебно обавештен. Изабраном кандидату 
ће уговором о раду бити одређен пробни рад у трајању најдуже до 6 
месеци (уговором ће бити прецизирано). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве са потреб-
ном документацијом којом се доказује испуњеност општих и посеб-
них услова огласа - оригинали или оверене фотокопије, послати на 
горенаведену адресу.

  Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ВЕТА ПЛУС“ ДОО

16232 Бошњаце
тел. 060/3978-782

e-mail: vetaplusbosnjace@gmail.com

Доктор ветеринарске медицине

УСЛОВИ: ветеринарски факултет, VII/1 степен стучне спреме; поло-
жен стручни испит - лиценца (важећа); возачка дозвола Б катего-
рије; радно искуство од најмање 6 месеци. Рад на терену, ван прос-
торија послодавца, пробни рад од месец дана. Пријаве доставити 
лично, поштом или путем и-мејла.

  Пољопривреда

„ERASEM SEEDS“ DOO
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 127

e-mail: djurkovic.milos@gmail.com

Инжењер пољопривреде 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани пољопривред-
ни инжењер за производњу биља, ратарски технолог или технолог 
заштите биља; возачка дозвола Б категорије; основна информатич-
ка обука; енглески језик - средњи ниво; теренски рад. Јављање кан-
дидата на и-мејл. Рок за пријаву: до 01.07.2017.

Индустрија и грађевинарство

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

Неквалификовани радник
на одређено време од 12 месеци, рад на терену 

(Београд, Ресник, Ваљево)
10 извршилаца

УСЛОВИ: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; радно место са 
повећаним ризиком. 

Кадровски референт

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

Финансијско-рачуноводствени референт

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

Здравство и  социјална заштита / Ветерина / Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство
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Пословни асистент генералног директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум VII степен стручне 
спреме, напредно познавање рада на рачунару, виши ниво позна-
вања најмање једног страног језика; искуство у организационим 
пословима.

Ауто-механичар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на послови-
ма ауто-механичара.

Ауто-електричар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на послови-
ма ауто-електричара.

Помоћни грађевински радник

УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен смештај, храна и превоз; пожељ-
но је радно искуство у области грађевинских радова.

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

„ГОША“ - ФАБРИКА ШИНСКИХ ВОЗИЛА
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70

тел. 026/310-046

Лице за безбедност и здравље на раду и 
противпожарну заштиту

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити и лица са нижим степеном стру-
чне спреме. Обавезно је поседовање лиценце за обављање послова 
у области безбедности и здравља на раду. Пожељно је радно иску-
ство на наведеним пословима. Оглас је отворен до попуне радног 
места.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО 
24000 Суботица, Биковачки пут 2

e-mail: hr@tvbtarstvo.rs
тел. 024/623-201

Руководилац Одељења производње
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме - машински инжењер, мини-
мум 3 године искуства у струци; познавање рада на рачунару; знање 
енглеског или немачког језика на вишем нивоу.

Фарбар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме - металофарбар, ауто-лаки-
рер, минимум 12 месеци искуства на траженим пословима; способ-
ност за рад на висини је предност.

Заваривач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - бравар заваривач, са минимум 
12 месеци искуства на траженим пословима; пожељно поседовање 
сертификата (лиценце) - атеста за заваривање (не мора да буде 
важећег датума); способност за рад на висини је предност.

Бравар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - бравар, минимум 12 месеци 
искуства у струци; способност за рад на висини је предност.

ОСТАЛО: Биографије послати на горенаведену и-мејл адресу или 
поштом на адресу послодавца. Ближе информације могу се добити 
путем телефона. Оглас је отворен до 11.07.2017. године.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО 
24000 Суботица, Биковачки пут 2

e-mail: hr@tvbtarstvo.rs
тел. 024/623-201

Референт продаје
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме - дипломирани економис-
та или инжењер машинства или менаџмента, без обзира на радно 
искуство; познавање рада на рачунару; знање најмање једног стра-
ног језика (енглеског или немачког); возачка дозвола Б категорије 
- активан возач. Слање биографија на и-мејл или поштом на адресу 
послодавца. Ближе информације могу се добити путем телефона. 
Оглас је отворен до 25.06.2017. године.

KOMPANIJA
PS FASHION

32000 Чачак, Богићевићева 8

За рад у Крагујевцу

Шивач
на одређено време 24 месеца

50 извршилаца

Опис посла: основно задужење је извођење једне или више опера-
ција шивења према технолошким захтевима уз праћење и контролу 
израде. 

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; нео-
пходно је радно искуство од годину дана на истом послу и у истој 
области рада. Рад од учинка; цена радног сата за учинак до 90% 
је 150 динара, за 100% је 174 динара, а преко 110% је 200 динара. 

Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, посао се тражи
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Бригадир
на одређено време 24 месеца

Опис посла: основно задужење бригадира (шефа линије) у шивари 
је руковођење и организовање рада запослених у линији шиваре. 

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; нео-
пходно је радно искуство од годину дана на истом послу и у истој 
области рада.

Лансер у шивари
на одређено време 24 месеца

Опис посла: основно задужење лансера у шивари је достављање 
искројених делова одевног предмета и полупроизвода радницима у 
линији и достављање радних листа радницима. 

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање. Нео-
пходно је радно искуство од годину дана на истом послу и у истој 
области рада.

Шеф погона
на одређено време 24 месеца

Опис послова: основно задужење шефа погона је руковођење и 
организовање рада сектора шиваре и дораде производње, као и 
координисање са радом осталих сектора. 

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; нео-
пходно је радно искуство од две године на истом послу и у истој 
области рада.

Међуфазни и финални пеглер
на одређено време 24 месеца

5 извршилаца

Опис посла: oсновно задужење међуфазног пеглера је пеглање у 
фазама искројених делова одевног предмета, а задужење финалног 
пеглера је финално пеглање готових одевних предмета. 

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; нео-
пходно је радно искуство од годину дана на истом послу и у истој 
области рада. Рад од учинка; цена радног сата за учинак до 90% 
је 150 динара, за 100% је 174 динара, а преко 110% је 200 динара. 

Међуфазни и финални контролор
на одређено време 24 месеца

2 извршиоца

Опис посла: основно задужење међуфазног контролора је међуфаз-
на контрола израде одевног предмета по операцијама, а задужење 
финалног контролора је финална контрола одевног предмета и 
аксесоара. 

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; нео-
пходно је радно искуство од годину дана на истом послу и у истој 
области рада.

Ручни рад и чишћење конца
на одређено време 24 месеца

2 извршиоца

Опис посла: oсновно задужење радника за ручни рад је ручно 
извођење операција на одевном предмету, а задужење чистача кон-
ца је чишћење готовог одевног предмета од вишка конца и осутих 
нити. 

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; нео-
пходно је радно искуство од годину дана на истом послу и у истој 
области рада.

Радник на специјалној дорадној машини
на одређено време 24 месеца

Опис посла: oсновно задужење радника на специјалној дорадној 
машини је израда дорадних операција на специјалним машинама. 

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; неоп-
ходно је радно искуство у трајању од годину дана на истом послу и 
у истој области рада.

ОСТАЛО: Пошаљите свој CV на и-мејл адресу: sivac.posao@ps.rs или 
преузмите упитник за пријаву у нашој радњи у ТЦ „Плаза“ (Булевар 
краљице Марије 56) или у улици Краља Александра I Карађорђе-
вића 68. Након попуњавања, упитник можете предати у истој 
радњи. Рок за пријаву на конкурс је 15.07.2017. године.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-792, 2510-961
е-mail: zgp@beotel.rs

Армирач
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: сечење и савијање арматуре на армирачком столу руч-
ним алатом, постављање и везивање арматуре.

Бравар варилац
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: сечење цеви и профила на меру, бушење делова на 
стубној бушилици, пасовање и пеглање, бушење на бушилици.

Електричар
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: пуњење батерија и акумулатора, поправке на елект-
ричним инсталацијама у предузећу и на градилишту и други налози 
по налогу послодавца.

Тесар
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: израда оплата, монтажа оплата, демонтажа оплата, 
праћење понашања оплате током бетонирања, рад на циркулару, 
моторној тестери

НК грађевински радник
место рада: Ниш и Шабац (градилишта), на одређено 

време 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: ручни ископ земље, рашчишћавање терена, руч-
ни истовар, преношење, слагање материјала, ручни утовар шута, 
чишћење градилишта

УСЛОВИ: образовање није пресудан услов; неопходно радно иску-
ство у траженом занимању (осим за НК грађевинског радника, где 
радно искуство није битно).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, 
дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, на и-мејл 
или да се јаве на телефон послодавца, лица за контакт: Биљана 
Ђогић, Милица Цвијовић.

Индустрија и грађевинарство
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„ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435

e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Програмер на CNC машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца

Опис посла: писање адекватних програма у складу са цртежима куп-
ца.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (програмер 
на CNC машинама); обавезно искуство у траженом занимању - мини-
мум 2 године.

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (оператер 
на CNC машинама), обавезно искуство у траженом занимању - мини-
мум 2 године.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послодавца, 
лице за контакт Марина Костић.

„STEEL WELD“
ДОО СУБОТИЦА

Суботица, Душана Петровића 2/19
тел. 062/85-80-818, 064/04-38-488

069/56-000-77
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com

d.barbulovic@gmail.com

Бродомонтер
привремени и повремени послови

4 извршиоца

Опис посла: монтажа и склапање секција брода, читање цртежа.

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

„COMPANY SU AZOTARA“ DOO
Суботица, Максима Горког 8

тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

1) Возач теретног моторног возила
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца

Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа.

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е категорије; без обзира на врсту и 
степен образовања; радно искуство није битно; обезбеђен смештај, 
исхрана, превоз; неопходан важећи лекарски преглед. 

2) Руковалац радним машинама
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
4 извршиоца

Опис посла: возач улта и виљушкара.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; без обзира на врсту и сте-
пен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању; 
обезбеђен смештај, исхрана, превоз, рад у сменама, ноћни рад.

3) Електричар
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: послови електричара на одржавању у кругу фабрике.

4) Бравар
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.

5) Физички радник (хемијски манипулант)
место рада Суботица - Биково, на одређено време 3 

месеца (могућност продужења уговора)
5 извршилаца

Опис посла: рад у погону.

УСЛОВИ за радна места 3,4 и 5: без обзира на врсту и степен обра-
зовања; неопходно је искуство у траженом занимању; обезбеђен 
смештај, исхрана, превоз, рад у сменама, ноћни рад.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје прија-
ве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послодав-
ца. Лице за контакт: Јасмина Новаковић.

„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ“ ДОО
Дрмановићи, Нова Варош

31320 Нова Варош
e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.com

тел. 065/609-4696, 033/64-085

Возач
категорије Б, Ц, Е

2 извршиоца

УСЛОВИ: плата по договору, храна и стан обезбеђени, у обзир дола-
зе лица са територије Пријепоља, Прибоја, Нове Вароши.

„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ“ ДОО
Дрмановићи, Нова Варош

31320 Нова Варош
e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.com

тел. 065/609-4696, 033/64-085

Руковалац грађевинских машина

УСЛОВИ: плата по договору, храна и стан обезбеђени.

Индустрија и грађевинарство

Национална служба 
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„УНИМАСТ“ ДОО
11000 Београд, Браће Јерковић 147

тел. 011/3987-389

Машински инжењер - пројектант 
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер; знање рада на рачунару: Autocad, MS Office; возачка доз-
вола Б категорије; знање енглеског језика - средњи ниво; пожељно 
радно искуство.

Електричар - монтер 
УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме, електротехничар аутомати-
чар; возачка дозвола Б категорије; пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: office@
unimast.rs. Конкурс је отворен до 12.07.2017. године.

„HYDROVISION“ DOO
11000 Београд, Тимочке дивизије 7

тел. 011/394-7996

Помоћни радник
на одређено време 

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, бравар, машинбравар, водо-
инсталатер; возачка дозвола Б категорије; без обзира на радно 
искуство. Кандидати могу да се јаве на број телефона: 011/3947-
996. Конкурс је отворен до попуне радног места.

„СЕЦ-МАР” ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 14а

Грађевински техничар
на одређено време 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно 
искуство 12 месеци на градилишту, познавање рада на рачунару 
(MS Office), возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail: 
sec-mar@mts.rs.

СЗГТПР “ГРАДЕКС”
31210 Пожега, Милутина Миланковића 15

тел. 069/540-8820

Зидар
на одређено време, за рад на монтажи ивичњака и 

ригола
2 извршиоца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство. 

Тесар
на одређено време, за рад на монтажи ивичњака и 

ригола 
2 извршиоца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство. 

Бетонирац
на одређено време, за рад на монтажи ивичњака и 

ригола 
2 извршиоца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство. 

Помоћни радник
на одређено време, за рад на монтажи ивичњака и 

ригола 
20 извршилаца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Обезбеђен је смештај, исхрана, рад је теренски. Конкурс 
је отворен до попуне радних места. Лице за контакт: Раде Варагић, 
тел. 069/540-8820, e-mail: rvgring@gmail.com.

ПИ-АЛАТИ
31000 Ужице, Ратарска 46

тел. 064/130-85-07

Металостругар, металоглодач, металобрусач
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно исуство небитно. Конкурс 
је отворен 30 дана од дана објављивања. Ближе информације на 
број телефона: 064/130-85-07, Дарко Обућина, e-mail: szrtackadarko.
ue@gmail.com.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО
14210 Уб, 28. фебруара 2

тел. 014/410-677

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без обзи-
ра на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јави-
ти послодавцу путем и-мејла или телефона. 

   Саобраћај и везе

„PEŠIĆ TRANSLOGISTICS“ DOO
16000 Лесковац, Зејнела Ајдинија 50

тел. 063/472-513
e-mail: pesic.ivan@hotmail.com

Возач теретног моторног возила Ц, Е категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме било ког занимања; возачка 
дозвола Ц, Е категорије; радно искуство од најмање 12 месеци. Кан-
дидати се могу јавити на телефон: 063/472-513, Иван Пешић, или на 
и-мејл адресу: pesic.ivan@hotmail.com.

„ВИВА -92” ДОО
Крушевац, Железничка 20

тел. 037/3442-715
e-mail: viva92doo.ks@gmail.com

Возач теретног моторног возила
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, III степен, возачка дозвола Ц категорије, 
радно искуство више од 1 године; рад у сменама.

Возач виљушкара
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, II степен, возачка дозвола Б категорије, 
радно искуство више од 1 године.

ОСТАЛО: Кандидати радне биографије могу да доставе на и-мејл 
послодавца, да се јаве лично на адресу или путем телефона. Лице 
за контакт Бранко Стошовић.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе
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“IN - AIR CORPORATION” DOO
18000 Ниш, 7. јула 28

Возач у међународном саобраћају
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; 
возачка дозвола Е категорије; радно искуство: 3 месеца. Рок за 
пријаву: 14.07.2017. године.

„БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 184

тел. 063/304-975

Возач у међународном транспорту 
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме; возачка дозвола Ц и 
Е категорије. Теренски рад. Јављање кандидата на број телефона: 
063/304-975. Рок за пријаву: до 12.07.2017.

„MGV“ DOO NIŠ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312

Наставник физике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016); да кандидат испуњава усло-
ве прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми - 
оверена фотокопија дипломе; држављанство РС, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење да 
против кандидата није покренута истрага или подигнута оптуж-
ница, не старије од 6 месеци; потврду - уверење о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад). Доказ о поседовању здрав-
ствене и психофизичке способности - лекарско уверење, дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на тест психофизичке провере 
за рад са децом и ученицима, који врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу.

Саобраћај и везе / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом и ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 

је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана при-
бавља установа.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ
Београд, Теразије 41

Заменик директора

Опис послова радног места: заменик директора помаже дирек-
тору у раду, обавља послове по налогу директора у оквиру 
директорових овлашћења. За свој рад одговара директору.

УСЛОВИ: Oпшти услови за запослење: канидат мора да буде 
пунолетан и да има држављанство Републике Србије, да му 
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 (чл. 45 ст. 1 Закона о државним 
службеницима). Посебни услови: стечено високо образовање из 
научне области правне науке, економске науке или организа-
ционе науке на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године; најмање 6 година радног искуства 
на руководећим и високостручним пословима; знање најмање 
једног светског језика; рад на рачунару.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са наз-
наком „За јавни конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен 
у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс мора да садржи: 
име и презиме учесника, датум и место рођења, ЈМБГ, адресу 
становања, контакт телефон или и-мејл адресу. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да достави и следеће доказе, у ори-
гиналу или овереној фотокопији: диплому о стеченом високом 
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци и уверење да против учесника конкурса није покренута 
истрага или подигнута оптужница (не старије од шест месеци). У 
изборном поступку, оспособљеност, знање и вештине кандидата 
проверавају се усмено. Време и место провере знања и вешти-
на кандидата, чије су пријаве благовремене, потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, одредиће се накнадно, о чему ће кан-
дидати бити благовремено обавештени путем телефона или на 
други погодан начина. Напомена: пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или овереним фотокопијама 
- непотпуне пријаве, неблаговремене или неразумљиве пријаве, 
биће одбачене.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Редовни професор за ужу научну област 
Eксплоатација телекомуникационог саобраћаја 

и мрежа

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Ванредни професор или редовни професор за 
ужу научну област Информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Друмски и градски транспорт робе

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Превентива и безбедност у саобраћају

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Социологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора нау-
ка.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/7 - аут. тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аут. тумачење, 68/15) и Статутом Уни-
верзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављивање канди-
дата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радови), 
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе 
Степе 305.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 343-3387, 343-0358

Оглас објављен 12.04.2017. године, у публикацији 
“Послови” број 721, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 343-3387, 343-0358

Оглас објављен 24.05.2017. године, у публикацији 
“Послови” број 727, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 343-3387, 343-0358

Професор техничког и информатичког 
образовања

са 30% радног времена, на одређено време ради 
замене запослене којој мирује радни однос, а 

најдуже до 31.08.2018. године

Професор разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом утврђене 
услове за заснивање радног односа, сагласно члану 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, сходно Правилнику 
о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13). Кандидати 
треба да испуњавају следеће услове: VII степен стручне спреме 
у наведеном занимању; одговарајућа здравствена способност; 
држављанство Републике Србије; да нису под истрагом нити да 
се против њих води кривични поступак; да нису осуђивани за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (овај доказ прибавља устано-
ва); да знају језик на коме се обавља образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне про-
вери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба запошљавања. Пријаве на оглас 
достављати поштом или лично, у затвореним ковертама, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву доставити: 
биографију, диплому као доказ о стручној спреми, лекарско 
уверење (доставља се при закључењу уговора о раду), извод 
из матичне књиге рођених и доказ о држављанству, уверење 
надлежног органа - суда да се против кндидата не води истрага 
нити да је подигнута оптужница. Сва документа могу бити дос-
тављена и у неовереним копијама, али не смеју бити старија од 
6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АДРИЈАНА“
11000 Београд, Војводе Богдана 11
тел. 011/3807-958, 063/807-6763

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа образовног про-
фила медицинска сестра - васпитач; познавање енглеског језика; 
познавање рада на рачунару (MS Office) и коришћење друштве-
них мрежа; љубазност, комуникативност, жеља за учењем. Кан-
дидати достављају пријаву и радну биографију путем и-мејла: 
info@vrticadrijana.com. Рок трајања конкурса: 30 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Доцент за Пословноправну ужу научну област, 
предмети Међународно трговинско право и 

Арбитражно право
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора нау-
ка из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чл. 
105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду. 
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних 
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе 
се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља 
Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну област 
Биохемија и молекуларна биологија

на Катедри за биохемију и молекуларну биологију у 
Институту за физиологију и биохемију

Ванредни професор за ужу научну област 
Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака
на Катедри за морфологију и систематику биљака 

у Институту за ботанику и Ботаничкој башти 
“Јевремовац”, на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Биофизика
на Катедри за општу физиологију и биофизику у 

Институту за физиологију и биохемију, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о 
високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним препи-
сом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова 
доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈИ ВРТ”
Земун, Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 221

e-mail: violetatrivic73@gmail.com

Директор 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер васпитач, лиценца за 
васпитача или директора, средњи ново знања енглеског језика, 
24 месеца радног искуства.

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: струковни васпитач или дипломирани васпитач, средњи 
ниво знања енглеског језика, пожељно поседовање стручног 
испита или лиценце.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач, 
пожељан положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати путем и-мејла: 
violetatrivic73@gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ

Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Оглас објављен 14.06.2017. године у публикацији 
„Послови” поништава се за радно место: наставник у 
звање предавача струковних студија за ужу научну 
област Текстилно инжењерство (предмети: Конструк-

ција мушке одеће, Моделовање женске одеће, Модело-
вање мушке одеће, Пројектовање и конструкција одеће 
специјалне намене, Контрола квалитета текстилних про-
извода и Конструкција и моделовање одеће специјалне 
намене), на одређено време 5 година, са 50% радног 
времена.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Архитектонско конструктерство 

и конструктивни системи
на Департману за архитектонске технологије, на 

одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Архитектонске конструкције
на Департману за архитектонске технологије, на 

одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Урбанизам

на Департману за урбанизам, на одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 
одлука УС), чланом 65 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 186/15 - пре-
чишћен текст и 189/2016), Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Глас-
ник УБ”, бр. 192/16 и 195/16), Статутом Факултета (“Сл. билтен 
АФ”, бр. 105/15-пречишћен текст и 115/17) и Минималним усло-
вима за избор у звање наставника на универзитету („Сл. гласник 
РС”, број 101/15). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије диплома, овере-
на копија уверења о држављанству, подносе се на адресу: Уни-
верзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља 
Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Архитектонске конструкције

на Департману за архитектонске технологије, на 
одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Урбанизам

на Департману за урбанизам, на одређено време од 
5 година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Ликовне уметности

на Департману за архитектуру, на одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 
одлука УС), чланом 65 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), 
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Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 186/15 - 
пречишћен текст и 189/2016), Статутом Факултета (“Сл. билтен 
АФ”, бр. 105/15 - пречишћен текст и 115/17) и Минималним усло-
вима за избор у звање наставника на универзитету („Сл. гласник 
РС”, број 101/15). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије диплома, овере-
на копија уверења о држављанству, подносе се на адресу Уни-
верзитета у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља 
Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Сарадник у звањe асистента за ужу научну 
област Урбанизам

на Департману за урбанизам, на одређено време од 
три године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 
одлука УС) и чланом 72 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 186/15 - 
пречишћен текст и 189/16) и Статутом Факултета (“Сл. билтен 
АФ”, бр. 105/15 - пречишћен текст и 115/17). Пријаве кандидата 
са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), ове-
рене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, 
подносе се на адресу Универзитета у Београду - Архитектонски 
факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са наз-
наком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област Математика
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: завршен математички факултет, са укупном просечном 
оценом најмање 8, студент докторских студија или магистар нау-
ка из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фарма-
цеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником 
о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеут-
ском факултету ), подносе се Архиви Факултета, лично или путем 
поште, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област Менаџмент и 
специјализоване менаџмент дисциплине

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области; научни, односно стручни радови објављени у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама и способност за 
наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој 
стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, 
списак радова и саме радове. Услови за избор прописани су Зако-
ном, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником 
о организацији и систематизацији послова на факултету. Сви 
прилози достављају се и у електронској форми, на CD-у. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 
11000 Београд, Светог Николе 39

тел. 011/2418-895, 2418-052

Наставник физике
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо обра-
зовање сагласно члану 8 став 2 и да испуњава услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), као и услове пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 и 2/2017). Кандидат мора, у складу са чланом 8 
став 4, да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе доказе о 
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, доказ да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Број телефона за информације: 
011/2418-052. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПЧЕЛИЦА”

19300 Неготин
тел. 019/542-635

Васпитач
на одређено време до 05.06.2021. године, до 

повратка директора са функције

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама првог степена, основ-
ним струковним студијама или основним академским студијама у 
трајању од три године или на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије – васпитач), у складу 
са законом. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да 
имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
РС, не старије од 6 месеци, оверен препис дипломе о стручној 
спреми. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља устано-
ва, а лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о 
раду. Пре доношења одлуке о избору извршиће се провера пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима од стране 
надлежне службе за послове запошљавања свих кандидата који 
уђу у ужи избор, а сходно члану 130 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара установе и на наведени број 
телефона.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу научну област 

Индустријски менаџмент
на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
Законом о високом образовању и Статутом Техничког факултета, 
као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, канди-
дат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII сте-
пен стручне спреме, докторат техничких наука из научне области 
Индустријски менаџнет, са завршеним техничким факултетом. 
Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом 
образовању („Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Стату-
та Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника 
на Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе 
о испуњености услова: биографију, оверене преписе диплома 
стечених у земљи или решења о признавању страних високош-
колских исправа о одговарајућој стручној спреми, списак радова 
и сепарате објављених радова и потписану изјаву о изворнос-
ти, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврду надлежног органа о непостојању сметње из члана 
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62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција 
МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не ста-
рија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву по 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

КИКИНДА

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ 
ЦЕНТАР

„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“
24420 Кањижа, Широка 70

тел./факс: 024-874-550

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора установе образовања и васпитања може 
да буде изабрано лице које испуњава следеће услове прописа-
не чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење 68/15 и 62/16) 
и Правилником о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), и то: одго-
варајуће високо образовање прописано за наставника те врсте 
школе и подручја рада и стручног сарадника (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање 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; 
дозвола за рад (лиценца), обука и положен испит за директо-
ра установе (лиценца за директора), најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверену фотокопију или оверен препис 
уверења о положеном испиту за лиценцу (дозвола за рад); доказ 
о радном стажу (најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања); уверење о држављанству Републике Србије ( не старије 
од 6 месеци); доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (директор мора да испуњава и посебан 
услов: познавање српског и мађарског језика и писма; кандидат 
мора да зна језик на коме се остварује образовни-васпитни рад у 
конкретном случају: стечено средње или високо образовање на 
српском језику или положен испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе ако кандидат није сте-
као образовање на српском језику; кандидат мора да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик 
у конкретном случају: стечено средње или високо образовање 
на мађарском језику или положен испит из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе ако кандидат 
није стекао образовање на мађарском језику); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, предлог програма рада 
директора школе, копију или очитану личну карту. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закљу-

чења уговора о раду (не старије од 6 месеци). Уверење МУП-а 
о чињеници да кандидат није осуђиван за кривично дело или 
привредни преступ утврђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања (члан 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ), школа при-
бавља по службеној дужности. Уверење о положеном испиту за 
директора установе се не доставља, с обзиром да Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски 
акт који уређује програм обуке и поступак полагања испита за 
директора установе. Изабрани кандидат ће имати обавезу да у 
законском року по доношењу подзаконског акта положи испит 
за директора. Пријаве са комплетном документацијом (доказима 
о испуњавању услова) достављају се на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за директора“. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Ближе информације могу се добити од секретара 
школе, на број телефона: 024/874-550.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 13

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 59 ст. 5 и чланом 120 став 1 тачке 1-5 
Закона о основама система образовања и васпитања, услове за 
избор прописане чл. 1-7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“ бр. 108/2015 - у даљем тексту Правилник), у делу који се 
односи на директора основне школе; поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студија-
ма другог степена, дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије, у складу са Законом о високом образовању или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), као и да има образовање прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС“ - Просветни гласник бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16 и 2/17) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, 
број: 11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17); поседовање дозволе за 
рад (лиценце); обука и положен испит за директора (одложени 
услов до усвајања правилника); да има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, односно одговарајуће радно 
искуство на пословима образовања и васпитања; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски и мађарски језик).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати уз пријаву 
прилажу: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или 
оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да кандидат има најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања; оригинал или 
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оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима издатог од стране 
надлежне здравствене установе - доставља само изабрани канди-
дат; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о знању језика на којима се изводи обра-
зовно-васпитни рад (оригинал или оверена фотокопија сведочан-
ства или потврда основне и средње школе о похађању наставе 
из наставног предмета - српски језик, односно мађарски језик); 
уверење надлежног суда да против кандидата није подигнута 
оптужница која је стала на правну снагу. Уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља установа по службеној дужности. С обзи-
ром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 
није организовало обуку и полагање испита за директора, прија-
ва која не садржи доказе о томе сматраће се потпуном, уз обавезу 
да изабрани кандидат положи испит за директора у року пропи-
саном законом. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за директора школе“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I 117

тел. 028/497-924

Сарадник корепетитор (сва звања стручних 
и уметничких сарадника предвиђена 

Правилником о начину и поступку стицања 
звања сарадника и заснивања радног односа 

и избора сарадника ван радног односа на 
Факултету уметности у Приштини) за уметничку 

област Музичка уметност
за стицање звања и заснивање радног односа на 

Одсеку/Департману музичких уметности

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене Законом о високом образовању (“Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аут. тум, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 - аут. тум, 68/2015 и 
87/2016), Статутом Факултета уметности, Правилником о начину 
и поступку стицања звања сарадника и заснивања радног односа 
и избора сарадника ван радног односа на Факултету уметности 
у Приштини, Правилником о извођењу приступног предавања, 
приступних вежби и јавне аудиције, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидати су 
дужни да приложе и следећу документацију: биографију са биб-
лиографијом у три примерка, са подацима и релевантним дока-
зима о уметничком и педагошком раду и диплому о завршеним 
студијама. Биографију (написану у програму Word) са библио-
графијом, са релевантним скенираним доказима о уметничком и 
педагошком раду за област за коју конкуришу (написану у про-
граму Word), кандидати достављају у три истоветна примерка на 
CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

КРАГУЈЕВАЦ
ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БЕЛИ АНЂЕО”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 27/в

тел. 034/208-201, 065/6963696

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, оверена фотокопија дипло-
ме, положена лиценца за васпитаче - приложити оверену фото-

копију, најмање пет година радног искуства/стажа у предшкол-
ској установи - приложити оверену фотокопију радне књижице 
или потврду установе, лекарско уверење, потврда или уверење 
да није покренут кривични поступак, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених.

Васпитач
за рад са децом узраста од 3 године до поласка у 

школу
2 извршиоца

УСЛОВИ: послове васпитача може обављати лице које испуњава 
услове прописане законом и има одговарајуће образовање - лице 
које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (мастер, академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач, као и лице које има одговарајуће високо образовање 
на основним студијима у трајању од четири године, у складу са 
законом; потребно је радно искуство. Кандидати прилажу: CV, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење 
да нису осуђивани. Доказ о поседовању психичких, здравствених 
и физичких способности подноси се пре закључивања уговора 
о раду.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме - педијатријска сес-
тра, медицинска сестра васпитач; потребно је радно искуство. 
Кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван. Доказ о 
поседовању психичких, здравствених и физичких способности 
подноси се пре закључивања уговора о раду.

Помоћни радник

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, потребно радно искуство. 
Кандидат прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да није осуђиван. Доказ о поседовању 
психичких, здравствених и физичких способности подноси се пре 
закључивања уговора о раду.

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - звање кувар; потребно је 
радно искуство. Кандидат прилаже: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван. Доказ о 
поседовању психичких, здравствених и физичких способности 
подноси се пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Документацију доставити лично или путем поште на 
горенаведену адресу. Неблаговремена и непотпуна документа-
ција неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа.
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КРАЉЕВО
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ВРЊАЧКА БАЊА 

Врњачка Бања

Наставник економске групе предмета

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да испуњава 
услове прописане Законом о основама система образовања и 
васпитања, Законом о раду, Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, Правилником о организацији 
и систематизацији радних места, и то: да је држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има образовање у складу са одредбама члана 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16 
- одлука УС), а у погледу врсте стручне спреме да испуњава 
услове прописане Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломрања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о врсти и 
степену стручне спреме, доказ о испуњености услова из чл. 
120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања - за извођење наставе на српском језику (потвр-
да високошколске установе на којој је стечено образовање 
да се настава изводи на српском језику), доказ о испуња-
вању услова из члана 8 став 4 Закона (фотокопија индекса 
или посебна потврда да је у току студија кандидат положио 
испите из педагогије и психологије, односно да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или 
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу). Докази се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажња-
вању прибавља школа. Докази који су приложени уз пријаву 
не враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана оглашавања конкурса у публикацији „Послови”. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима.

Наука и образовање
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У складу са чланом 8 став 2 и чл. 59 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат мора да 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), за наставни-
ка, педагога и психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу); 
да има обуку и положен испит за рад директора установе; нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети одговарајуће доказе: оригинал 
диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад (лицен-
це), потврду о радном искуству са подацима о пословима и зада-
цима које је кандидат обављао као и биографију са кратким 
прегледом кретања у служби, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом), доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води истрага, да није 
подигнута оптужница или да се не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности (извод из кривичне 
евиденције кандидата) прибавља установа од надлежног орга-
на. Како до сада није постојала могућност да кандидати похађају 
обуку и полажу испит за стицање дозволе за директора устано-
ве, документација кандидата без положеног испита за директо-
ра установе и похађаног програма обуке сматраћа се комплет-
ном уколико су остала документа уредно достављена уз пријаву. 
Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је преда-
та у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће 
се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Ковертирану 
пријаву с конкурсном документацијом, са назнаком „Конкурс за 
директора школе“, послати на адресу школе или лично предати 
код секретара школе, у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 016/785-234.

ЛОЗНИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Лозница, Трг Јована Цвијића 3
тел. 015/884-824

Наставник стручних предмета грађевинске 
струке

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе 
потребну документацију: оверену фотокопију дипломе као доказ 
да имају одговарајуће образовање (кандидати треба да испуња-
вају услове у погледу образовања и стручне спреме према чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада геодезија и грађевинарство, и то за радно место наставника 
стручних предмета грађевинске струке: дипломирани грађевин-
ски инжењер, дипломирани грађевински инжењер за конструк-
ције, дипломирани грађевински инжењер грађевинарства, мас-
тер инжењер грађевинарства (претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области грађевинског 
инжењерства); уверење о држављанству; уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са ученицима (под-
носи се пре закључења уговора о раду); уверење да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да нису правоснажно осуђени за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (доказ о испуњености услова прибавља 
установа); извод из матичне књиге рођених; остала документа 
којима се стиче приоритет. Пријаве са доказима о испуњености 
услова огласа се достављају лично или на адресу школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ 

СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53 

тел. 021/6756-222

Наставник за ужу научну област Политички 
системи

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат наука из 
одговарајуће области и општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Пријаве са 
потребном документацијом, којом се доказује испуњеност услова, 
подносе се на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗ

СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
21205 Сремски Карловци, Митрополита Стратимировића 110

Професор струковних студија за ужу научну 
област Менаџмент у угоститељству 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, објављени стручни и 
научни радови из уже научне, односно стручне области. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању и чл. 37 
и 38 Статута Високе школе. Документи који се прилажу уз мол-
бу за конкурс: извод из матичне књиге рођених, извод из књи-
ге држављања Републике Србије, диплома или оверена копија 
дипломе, објављени стручни и научни радови. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса (биографија са неопходним 
подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених 
радова и остала документација), достављају се на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријаве је 5 дана од дана објављи-
вања конкурса.

Наука и образовање
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ПОЖ АРEВАЦ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

„ПАЈА МАРГАНОВИЋ”
26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор економских предмета
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области економије. Пријаве 
и документа о испуњености услова конкурса (копија дипломе и уве-
рење о држављанству) доставити школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 72,5% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог 
степена за образовање васпитача, у складу са Законом о висо-
ком образовању или VI степен стручне спреме - виша школа за 
образовање васпитача; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене 
копије) и оригинал  или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Пријаве послати на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс за васпитача“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код директора и секретара ПУ и путем телефона: 
012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

36311 Штаваљ

Професор физичког васпитања
на одређено време, за 12 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању (висо-
ко образовање за наведено занимање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи); да кандидат испуњава услове из 
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву кандидат обавезно доставља: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да је држављанин Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о здравственој способности за рад. 
Пријаве са конкурсном документацијом и назнаком „За конкурс“ 
подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 9
тел. 033/713-951 

Директор предшколске установе
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити 
изабран васпитач или стручни сарадник који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања стеченог 
на студијама другог степена - мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе 
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање језика на којем се изводи васпитно-обра-
зовни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран 
и васпитач који, уз испуњеност осталих услова, има одговарајуће 
образовање стечено на студијама првог степена, студијама у 
трајању од три године или више образовање и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Рок за 
пријављивање је 15 дана од објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оверену копију дипломе, 
оверену копију лиценце, доказ о годинама проведеним на раду 
у установи. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара установе. 

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ”

18430 Куршумлија, Косовска 36а
тел. 027/381-534

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити изабра-
но лице које је стекло одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, за вас-
питача или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 5 година рада у 
установи након стеченог одсговарајућег образовања. Дужност 
директора предшколске установе може да обавља и лице које 
има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за преступ који га чини неподобним за 
обављање дужности директора; да има држављанство Републи-
ке Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ове-
рен препис/копију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или стручном испиту, потврду о 
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радном искуству, прегед кретања у служби са биографским пода-
цима. Сви докази који се прилажу морају бити у оригиналу или 
оверени код нотара. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника Универзитета за ужу научну 

област:

Дидактичко методичке науке, сва звања
за рад на мађарском наставном језику, на законом 

одређени период или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у наведеној 
области, а остали услови за избор наставника предвиђени су 
одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр.76/2005,100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тума-
чење и 68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Субо-
тици. У звање наставника може бити избарано лице које није 
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова на факул-
тету. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми - оригинали или оверене копије, 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија, 
уверење о држављанству - оригинал или оверена копија, списак 
научних радова, радови, лекарско уверење, уверење о неосуђи-
ваности од СУП-а, подносе се факултету на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника Универзитета за ужу научну 

област:

Филолошке науке - српска филологија (Српска 
књижевност и језик са методиком наставе) - 

сва звања
за рад на мађарском наставном језику, на законом 

одређени период или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у наведеној 
области, а остали услови за избор наставника факултета пред-
виђени су одредбама Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр.76/2005,100/2007 - аутентично тумачење и 
97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутен-
тично тумачење и 68/2015) и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном 
језику у Суботици. У звање наставника може бити избарано лице 
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва на факултету. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 

дипломе о одговарајућој стручној спреми - оригинали или овере-
не копије, извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена копија, уверење о држављанству - оригинал или оверена 
копија, списак научних радова, радови, лекарско уверење,уве-
рење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се факултету на горе-
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у обзир.
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ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН 

ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39

тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална 
настава).

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

ВАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“

ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И
ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА ВАЉЕВО

140000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у звању доцента за научно-стручну 
област Правне науке, ужу стручну област 

Грађанско право
на одређено време до пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/ 2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) и 
Статута Факултета.

Наставник у звању доцента за научно-стручну 
област Медицинске науке, ужа стручна област 

Јавно здравље
са 1/3 радног времена, на одређено време до пет 

година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/ 2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) и 
Статута Факултета.

ВРАЊЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17501 Врање, Моше Пијаде бб

Секретар
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доста-
вити оргинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извода из 
матичне књиге рођених, уверења из казнене евиденције. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са назна-
ком “За конкурс” послати на адресу школе.
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Ово је једно од нових решења, 
предвиђено Нацртом закона о 
изменама и допунама Закона 
о мирном решавању радних 

спорова, који је био на јавној расправи 
до 20. јуна. Поред ове новине, Нацрт 
предвиђа и низ других решења, којима 
је циљ да запослене и послодавце под-
стакну да своје спорове решавају пред 
Републичком агенцијом, а мирно реша-
вање радних спорова у поступку пре-
говора, а не пред судом, као и да буду 
сигурнији у решење свог спора. Јавна 
расправа о Нацрту закона, у којој су 
учествовали представници државних 
органа, удружења послодаваца, синди-
кати, невладине организације и други 
заинтересовани за мирно решавање 
радних спорова, спровођена је од 31. 
маја до 20. јуна. 

Нова решења 
Тим поводом, Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална пи-
тања организовало је 8. јуна у Београду, 
12. јуна у Нишу и 14. јуна у Новом Саду, 
округле столове под називом „Пред-
стављање Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о мирном решавању 
радних спорова“. 

Нова законска решења, која су раз-
матрана током јавне расправе, тичу се 
проширења надлежности Републичке 
агенције за мирно решавање радних 
спорова на пуну зараду и плату, што до 
сада није био случај. Агенција је до сада 
била надлежна за утврђивање обавезе 
за исплату зараде до износа минимал-
не зараде. То значи да уколико је зара-
да прелазила износ минималне зараде, 
запослени су морали да покрећу суд-
ски спор за исплату разлике до пуне 
зараде. Уколико се усвоје предложена 
решења из Нацрта (што до закључења 
овог броја „Послова“ није било познато), 
Агенција ће бити надлежна за спор по-
водом пуне зараде, али и плате. 

Проширење надлежности Аген-
ције и на решавање спорова за ис-
плату плата, значи да ће и државни 
службеници и намештеници, односно 
сви запослени у јавном сектору, има-
ти право да поставе питање исплате 
своје плате, накнаде плате и других 
примања. Предложеним изменама 
проширује се и надлежност Агенције 
за решавање спорова и поводом дру-

гих примања, као што су отпремнина 
или погребне услуге.

Решења из Нацрта, поред ових, 
предвиђају и да се код колективних 
радних спорова проширује надлежност 
Агенције на утврђивање репрезента-
тивности синдиката, као и на спорове 
поводом утврђивања минимума про-
цеса рада у току штрајка. Предложеним 
изменама се прецизира да је у спорови-
ма у којима је једна страна у спору јавно 
предузеће или друштво капитала, стра-
на у спору оснивач, односно локална са-
моуправа или Влада Републике Србије. 
Такође, требало би да се уведе обавеза 
миритеља да након неуспелих прегово-
ра, на захтев стране у спору, препоручи 
на који начин може да се реши тај спор, 
односно да сам донесе препоруку за ре-
шење спорних питања. 

Споразум обавезан
Код индивидуалних радних споро-

ва суштинска измена је што се арбитру 
намеће обавеза да стране у спору током 
преговора наводи да постигну спораз-
ум који ће бити основ за доношење ре-
шења које задржава снагу правоснаж-
не судске пресуде. 

Када су у питању спорови пово-
дом мобинга, пракса је показала да је 
споразум једини могући начин за ус-
пешно окончање спора поводом дис-
криминације и злостављања на раду. 
Предстојећим изменама Закона пред-
виђено је да се овај поступак окончава 
у поступку пред Агенцијом само уколи-
ко до тог споразума дође. У супротном, 
стране у спору ће бити упућене на по-
ступак пред судом, у складу са посеб-
ним законом који регулише ту материју.

ДО ПЛАТЕ МИРНИМ ПУТЕМ
Нова решења за решавање радних спорова 

Запослени у Србији ускоро би могли да, без подношења тужби суду, захтевају 
исплату пуних зарада и других примања од послодаваца, у поступку за
мирно решавање радних спорова, а исто ће бити могуће и за запослене

у јавном сектору
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БОЉА ИНФОРМИСАНОСТ

ЗАНЕМАРЕН ПОТЕНЦИЈАЛ

Грађани заинтересовани за посао ван граница наше земље могу на сајту Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs) наћи све неопходне 

информације о запошљавању у иностранству

Рад и запошљавање у иностранству

Економско оснаживање жена у сиромашним подручјима

Извршна директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић каже да жене у руралним крајевима 
представљају занемарени потенцијал за друштвени и економски развој својих средина, 

који би могао да се стави у функцију очувања села и промоције културног наслеђа

Током 2016. године путем агенција за запошљавање 
у иностранству из наше земље отишло је званично 
5.057 грађана, међутим, реалан број је далеко већи. 
Имајући овај податак у виду, Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања упутило је апел 
грађанима Србије који посао траже ван граница наше земље 
да то ураде према закону. Конкретне информације о раду 
у иностранству заинтересовани могу добити на граничним 
прелазима, у виду брошура, али и путем акредитованих 
агенција којих на територији Србије има 100 и чије посло-
вање контролише надлежно министарство. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин замолио је грађане да обрате 
пажњу на послодавце, уговоре и услове који им се нуде, као 
и да све уочене неправилности пријаве ресорном министар-
ству.

„Немојте ићи преко посредника о којима не знате ништа. 
Немојте ићи тамо где ниста потписали уговор на српском 
језику пре него што сте напустили земљу. Немојте одлази-
ти пре него што се распитате и сазнате која је висина плате, 

какви су услови рада, ко је послодавац. За све информације 
обратите се Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и поделите са нама сваку своју сумњу и 
проблем, јер ми смо ту да вам помогнемо. Немојте да чекамо 
да се деси трагедија, јер када напустите земљу и не пријави-
те се нашим органима, ми једноставно нисмо у могућности 
да вам помогнемо“, истакао је Вулин.

Ова акција се спроводи у сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова, Комесаријатом за избеглице и миг-
рације и Националном службом за запошљавање. Брошуре 
„Запошљавање у иностранству” и „Упућивање запослених 
на привремени рад у иностранство“ дистрибуиране су свим 
филијалама Националне службе за запошљавање, мигра-
ционим сервисним центрима, Канцеларији за реадмисију на 
Аеродрому „Никола Тесла” у Београду, као и граничним пре-
лазима Батровци, Шид, Келебија, Хоргош, Прешево, Прохор 
Пчињски, Ватин, Кладово, Гостун, Јабука, Мехов Крш и Гра-
дина. Све додатне информације заинтересовани могу про-
наћи и на веб-адреси Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs.

К оординационо тело за родну 
равноправност Владе Србије, 
у сарадњи са Етно-мрежом и 
НАЛЕД-ом, покренуло је ини-

цијативу за запошљавање 1.000 жена 
у руралним подручјима у наредних 
годину дана, на пословима израде 
традиционалних рукотворина као 
пословних и дипломатских поклона.

„Њихов посао је оно што већ раде 
- праве рукотворине које и ја као ми-
нистарка и потпредседница владе ко-
ристим када ми долазе важне званице 
у посету“, рекла је Зорана Михајло-
вић на представљању иницијативе у 
Старом двору. Она је истакла да је ини-
цијатива прави начин да жене у рурал-
ним подручјима, које су на неки начин 
маргинализована категорија, добију 
могућност да заиста раде.

„Оне не траже милостињу ни до-
нације, спремне су и знају да раде свој 
посао и на тај начин и те како учествују 
у очувању наше традиције и културе“, 
подвукла је Михајловићева и указала 
на податак да 60 одсто тих жена нема 
никаква права на пензију, док мали 
проценат, тек 12 одсто, има имовину 
у свом власништву, што значи да не-

мају могућност ни да покрену послове 
или, евентуално, добију кредите. Више 
од половине радно способних жена на 
селу су незапослене.

Извршна директорка НАЛЕД-а Вио-
лета Јовановић каже да жене у рурал-
ним крајевима представљају занемарени 
потенцијал за друштвени и економски 
развој својих средина, који би могао да се 
стави у функцију очувања села и промо-
ције културног наслеђа.

„Глас тих жена се ретко чује, јер 
оне нису препознате као велика мар-
гинална група, која представља једну 
тиху армију у овим заједницама“, рекла 

је Јовановићева и додала да је циљ 
пројекта да се на њих скрене пажња и 
да је, у том смислу, важна подршка ин-
ституционалних партнера.

Иницијативу је подржао и амба-
садор Норвешке Арне Санес Бјорнс-
тад, који је истакао значај те иниција-
тиве и пожелео успех у пројекту.

„Жене су, нажалост, најчешће мар-
гинализоване у економском смислу, по-
себно у унутрашњости земље, а предста-
вљају велики потенцијал за економски 
развој и имају вештине које могу да се 
развију у традиционалне занате“, рекао 
је амбасадор Норвешке.



Бесплатна публикација о запошљавању 55 21.06.2017. |  Број 731 |   

Дo посла у Србији може се доћи и када загазите у 
четврту или чак пету деценију. Неопходни савез-
ници у овој борби за мали број понуђених радних 
места су упорност и улагање у себе, а да се чекање 

ипак исплати, доказују Данка Бошковић, Славиша Вуч-
ковић и Драгана Грба, којима је редован одлазак у На-
ционалну службу за запошљавање омогућио да се запосле. 
И то у струци.

На бироу је најдуже од њих троје Лесковчанин Славиша 
Вучковић (47), читавих седам година. Његово вишегодишње 
стрпљење на крају је награђено.

„Радио сам свашта - грађевину, фасаде, молерај, све у 
Србији, нисам никад ишао у иностранство, иако сам знао да 
се са тим знањем у рукама тамо може добро зарадити. Радио 
сам осам година у грађевинском предузећу ‚Монтера‘, међу-
тим кадa је оно отишло у стечај завршио сам на бироу. Сна-
лазио сам се радећи неке приватне послове“, каже Славиша.

Иако је дуго чекао, Славиша није желео да прихвати 
неки посао по сваку цену, поготово да ради код послодава-
ца који су нудили посао под нејасним условима, односно код 
оних који су га још на разговору, како каже, „шетали“ и избе-
гавали одговоре када је плата у питању.

„Говорили су ми да ћу радити месец дана, па један да 
не радим, а да ћу тек након три добити паре. То нисам же-
лео. Прошле године у октобру позвали су ме из Националне 
службе за запошљавање и рекли да се јавим у приватну фир-
му која се бави чишћењем, одржавањем и ситним поправка-
ма. Ту сам добио посао водоинсталатера и задовољан сам“, 
каже овај занатлија.

Да јој се срећа осмехнула на прагу шесте деценије при-
знаје и Драгана Грба. Додуше, добила је посао са скраћеним 
радним временом, али запослити педесетогодишњакињу са 
23 године радног стажа, данас је права реткост.

„Девет година сам радила у фирми која се бавила поли-
сама осигурања, међутим није била ликвидна и нисмо до-
бијали плате. У међувремену сам слала биографије на многе 
адресе, али ме нису ни на разговор позвали. Вероватно су им 
сметале моје године“, каже Драгана.

Она је завршила гимназију, а једна година ју је делила 
од дипломе филозофског факултета. Када јој је 10. априла ове 
године истекао уговор са неликвидном фирмом, решила је 
да оде у Националну службу за запошљавање. Резултат није 
изостао. После неколико дана, 18. априла, обрадовале су је 
лепе вести.

„Позвала ме је Ивана Бошковић из НСЗ и рекла да има 
посао за мене у Осмој београдској гимназији, али да се ради 
четири сата. Прихватила сам, јер сам заиста била жељна пос-
ла. Отишла сам у школу на разговор, дочекале су ме секре-
тарке, а касније сам причала и са директорком. Већ сутрадан 
сам потписала уговор и дошла на своје ново радно место. 
Радим административне послове у секретаријату ове школе“, 
прича Ивана.

Дипломирани инжењер архитектуре Данка Бошковић 
(38) се скоро три године редовно јављала у Националну 
службу за запошљавање. Након петогодишњих студија на 
Архитектонском факултету у Београду и дипломирања у 
марту 2006. године, радила је сама, приватно, на пословима 
уређења ентеријера. Због трудноће је морала да престане са 
радом, а наставила је у априлу ове године.

„Када су ме са бироа позвали и рекли да имају посао за 
мене, нисам се ни часа двоумила“, каже Данка. „Истог дана 
сам отишла на разговор у Геолошко-метеоролошку школу 
‚Милутин Миланковић‘ на Вождовцу. Ту ми је понуђено ме-
сто наставника нацртне геометрије. Прихватила сам и поче-
ла да радим 10. априла. Веома сам задовољна.“

Наши саговорници се надају да ће својим позитивним 
примерима подстаћи друге суграђане да се редовно, на сва-
ка три месеца, јављају Националној служби за запошља-
вање, јер шанса увек постоји. Без обзира на године и степен 
образовања.
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Без обзира на године и степен образовања многи данас до радног места 
долазе преко НСЗ

Упорност и улагање у себе пресудни у борби за радно место

Извор: Вечерње новости

     У априлу посао за 24.088 особа
   На евиденцији НСЗ у априлу 2017. годинe регистровано је 
676.693 незапослених, од тога 349.556 жена. У односу на 
претходни месец, број особа без посла је смањен за 11.203 
или за 1,6 одсто, а у односу на април 2016. године за осам 
процената. Од почетка године 85.408 људи који су били на 
евиденцији пронашло је посао. Тачније, у јануару је било 
15.380 запошљавања, а у априлу је забележено 24.088.



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
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


