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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

Лесковац

ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ
16230 Лебане, Цара Душана 118

Судијски помоћник - судијски 
сарадник у звању саветник

Опис послова: помаже судији у раду и рефе-
рисању, проучава правна питања у вези са 
радом суда у појединим предметима, израђује 
нацрте судских одлука, узима на записник 
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, 
врши и друге послове, било самостално било 
под надзором или упутствима судије и председ-
ника Суда, обавља и друге послове по налогу 
председника Суда или судија.

УСЛОВИ: предвиђени Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Основном 
суду у Лебану I Су 1-130/2019 од 01.03.2019. годи-
не, стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит и познавање 
рада на рачунару.
Општи услови за рад: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пуноле-
тан, да учеснику конкурса раније није прес-
тао радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа, да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

Стручна оспособљеност, знања и вешти-
не које се оцењују у изборном поступку: 
познавање прописа из обасти оранизације и 
рада суда; Закон о уређењу судова, Закон о 
седиштима подручјима судова и јавних тужи-
лаштава, Закон о судијама, Закон о облига-
ционим односима, Закон о парничном поступ-
ку, Закон о ванпарничном поступку, Законик о 
кривичном поступку, Кривични законик, Поро-
дични закон, Закон о извршењу и обезбеђењу 
- провера кроз усмени разговор са учесницима 
јавног конкурса, познавање рада на рачуна-
ру - провера практичним радом на рачунару, 
вештина комуникације, логичног и аналитичког 
резоновања, елоквенције и опште културе - 
провером кроз усмени разговор са учесницима 
јавног конкурса.

Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Саша Бранковић, судијски помоћник 
Основног суда у Лебану, 016/843-531. Пријаве 
на конкурс са потребним доказима подносе се 
на шалтеру Основног суда у Лебану, на адреси: 
Цара Душана 118 или поштом на напред наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“.

Подаци о доказима који се прилажу уз 
пријаву: потписана пријава с назначеним рад-
ним местом за које учесник конкурише, биогра-

фијом, адресом пребивалишта и бројем телефо-
на; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положе-
ном правосудном испиту; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван 
(не старије од шест месеци); попуњена и потпи-
сана изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће Основни суд у Лебану прибативити податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција (Образац 1) или ће то кандидат учинити 
сам (Образац 2).

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном правосудном испиту и уверење да кан-
дидат није осуђиван. Одредбом чл. 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“ 
бр. 18/16) прописано је, поред осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности, да 
Основни суд у Лебану прибави податке о који-
ма се води службена евиденција (Образац 1), 
или ће то кнадидат учинити сам (Образац 2). 
Наведене обрасце изјава је могуће преузе-
ти на интернет адреси Основног суда у Леба-
ну: uprava@lb.os.sud.rs. Попуњену изјаву по 
Обрасцу 1 или по Обрасцу 2 је неопходно 
доставити уз наведене доказе, како би Основни 
суд у Лебану могао даље да поступа.

Пробни рад је обавезан за кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, Конкурсна комисија одба-
циће закључком.

Место, дан и време када ће се обавити про-
вера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, потпуне, 
јасне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, Конкурсна комисија ће обавити проверу 
оспособљености, знања и вештина кандидата 
у изборном поступку, у просторијама Основног 
суда у Лебану, Цара Душана 118. Време и тачна 
просторија биће накнадно одређени, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени.

Сви изрази, појмови и термини употребљени у 
овом огласу у граматичком мушком роду, под-
разумевају природни и мушки и женски род 
лица на које се односе.

врање

СУРДУЛИЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
17530 Сурдулица, Омладинска 1

тел. 064/865-6080
e-mail: surdulica@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за избор кандидата за директора 
Сурдуличког културног центра утврђују се сле-
дећи услови: кандидати за директоре устано-
ва морају имати високо образовање; најмање 
пет година радног искуства у култури; знање 
једног страног језика; кандидат за директора 
дужан је да предложи програм рада и развоја 
установе, као саставни део конкурсне доку-
ментације. Конкурсна документација треба да 
садржи: предлог програма рада и развоја Кул-
турног центра за период од четири године; ове-
рену копију дипломе или уверења о стручној 
спреми; доказ о радном искуству; биографију 
која мора да садржи елементе који доказују 
стручност из делокруга рада установа културе 
са кратким прегледом остварених резултата у 
раду; уверење надлежног органа да се против 
њега не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница (не старије од 6 месе-
ци) за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
оверена копија личне карте; доказ о општој 
здравственој способности. Јавни конкурс се 
објављује у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање, на огласној табли 
установе, http://www.surdulickikulturnicentar.com 
и у дневним новинама „Политика“ које се дист-
рибуирају на целој територији Републике. Рок 
за подношење пријава кандидата на конкурс је 
15 дана од дана оглашавања конкурса. Пријаве 
слати на адресу: Сурдулички културни центар, 
Омладинска 1, 17530 Сурдулица, у затворе-
ној коверти са назнаком „За конкурс директор 
СКЦ“ и скенирану документацију послати путем 
имејла: surdulica.kc@gmail.com. Телефон за 
информације: 064/865-6089. Доказ о општој 
здравственој способности, због ванредног 
стања КОВИД 19 у Републици Србији, доста-
виће се по избору оснивача Скупштине општи-
не Сурдулица. Јавни конкурс за избор дирек-
тора Културног центра расписује и спроводи 
Управни одбор Сурдуличког културног центра.

                       Трговина и услуге

AVB TEAM DOO
Нови Београд, Народних хероја 43

тел. 060/3456-389

Хигијеничарка
особа са инвалидитетом 

(за рад у Новом Саду)

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство; рад у сменама; рад 
ван просторија послодавца; особа са инвалиди-
тетом. Рок за пријаву 09.05.2020. Јављање на 
горе наведени број телефона.

 Администрација и управа / Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
САЈМОВИ 

ЗАПОШЉАВАЊА
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Медицина

                                 Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Виша медицинска сестра - техничар 
у амбуланти

на одређено време, замена привремено 
одсутног радника до његовог повратка, 
за рад у Служби за здравствену заштиту 

жена

Опис посла: планира и пружа услуге процеса 
здравствене неге и подршке пацијентима, у 
складу са праксом и стандардима савремене 
здравствене неге, о чему води прописану меди-
цинску документацију; спроводи превентивне и 
куративне мере, по налогу доктора медицине 
или доктора медицине специјалисте у тиму или 
самостално, у здравственој установи и у оквиру 
теренског рада; сарађује са другим учесницима 
у пружању здравствене заштите и службама у 
заједници; обучава новопримљене здравстве-
не раднике и контролише обуку приправника; 
континуирано спроводи надзор процеса статис-
тичког извештавања; требује потрошни мате-
ријал за службу; контролише одлагање меди-
цинског отпада на прописан начин; спроводи 
и контролише поступак дезинфекције и стери-
лизације опреме и материјала; води целокупну 
прописану медицинску документацију, врши 
електронско фактурисање, наплаћује парти-
ципацију, предаје новац на благајну; ради у 
тиму са изабраним доктором медицине или 
доктором медицине специјалистом; спроводи 
здравствено-васпитни рад; сређује и припрема 
амбуланту за рад; обавља прање, дезинфек-
цију и стерилизацију инструмената; припрема 
инструменте за интервенцију и помоћ лека-
ру, збрињава пацијента после интервенције; 
пакује и шаље узети материјал за анализу; 
даје прописану терапију; ради са трудницама 
(мерење притиска и телесне тежине); узима 
вагинални и цервикални брис; ради са докторм 
медицине или доктором медицине специјалис-
том у ултразвучном кабинету; обавља послове 
везане за цитологију; учествује у раду коми-
сије за спровођење јавних набавки, именова-
не решењем директора у складу са Законом о 
јавним набавкама; обавља послове на које је 
овлашћен решењем или одлуком директора, а 
који су из делокруга рада службе у оквиру свог 
степена стручне спреме, односно образовања, 
радне способности и занимања; одговоран је за 
свој рад главном медицинском техничару служ-
бе и начелнику службе.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне/академске) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит, 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању више, односно струковне медицинске 
сестре. Кандидати подносе: пријаву на оглас; 
кратку биографију; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених/венчаних; фотокопију уве-
рења о држављанству; фотокопију дипломе о 
завршеној високој медицинској школи; фото-
копију уверења о положеном стручном испи-

ту; фотокопију лиценце за самостални рад или 
решења о упису у комору; доказ да кандидат 
има најмање шест месеци радног искуства у 
звању више, односно струковне медицинске 
сестре. Докази о испуњености услова за засни-
вање радног односа подносе се у неовереним 
копијама. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу Дома здравља 
Параћин или послати на адресу: Дом здраља 
Параћин, 35250 Параћин, Мајора Марка 10, са 
назнаком “Пријава на конкурс за радно место 
виша медицинска сестра / техничар у амбу-
ланти”. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Неблаговремене, недоз-
вољене, непотписане пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„СВЕТИ ЂОРЂЕ“ ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/6811-880

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва, тросменски рад

Опис послова: Прихвата кориснике здравстве-
не заштите и врши тријажу по реду хитности. 
Евидентира основне податке о пацијентима 
и припрема лекару на увид њихову лекарску 
документацију. Врши мерење и регистровање 
њихових виталних знакова (температура, пулс, 
ТА, ЕКГ, гликемија капиларне крви и сатурација 
кисеоника). Помаже лекару при прегледу и при 
вршењу медицинских захвата. Даје пацијенту 
ординирану терапију (ињекције и лекове), када 
лекар одреди да их пацијент прима у здравстве-
ној установи. Обавља негу ране и ставља све 
врсте завоја. Примењује методе кардиопулмо-
налне реанимације, ако је неопходно и без при-
суства лекара, с тим што о томе без одлагање 
обавешава лекара. Даје ињекције на терену и 
стану болесника по налогу лекара. Врши пра-
вилно позиционирање и припрему оболелог 
или повређеног за транспорт. По потреби прати 
болесника од места указивање хитне медицин-
ске помоћи до здравствене установе. Наплаћује 
партиципацију и исту предаје благајни у про-
писаном року. Наплаћује ванстандардне услуге 
и услуге од лица без осигурања и пазар пре-
даје благајни у прописаном року. Обавља дру-
ге послове у вези са остваривањем права из 
обавезног здравственог осигурања, у складу 
са одредбама Правилника о начину и поступку 
остваривања права из обавезног здравственог 
осигурања, Правилника о садржају и обиму пра-
ва на здравствену заштиту из обавезног здрав-
ственог осигурања и о партиципацији и уговора 
закљученог између Дома здравља и Републич-
ког завода за здравствено осигурање, по налогу 
начелника и главног техничара службе. За свој 
рад непосредно одговара шефу одељења.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати морају испуњавати и сле-
деће посебне услове: знање рада на рачунару. 
Уз пријаву се подносе у неовереној фотокопији 
следећа документа: диплома о завршеној меди-
цинској школи, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопија извода из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме), лиценца или решење о издавању лиценце 
и решење о упису у именик Коморе медицин-
ских сестара и техничара Србије; кандидати 
који имају радно искуство подносе фотокопију 
радне књижице или други одговарајући доказ 
о радном искуству; фотокопију важеће личне 
карте и личну и радну биографију са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом.

ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран, пре 
закључивања уговора о раду дужан је да дос-
тави: доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда, не старије од 6 месеци), уве-
рење да кандидат није осуђиван за дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци). 
Оглас је објављен и на веб-страници Минис-
тарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и 
на веб-страници Дома здравља “Свети Ђорђе“ 
Топола (www.dztopola.rs). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Кандидати који се јаве 
на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити 
директор Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Одлука о избо-
ру кандидата ће бити донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава и 
иста ће бити објављена на веб-страници Дома 
здравља „Свети Ђорђе“ Топола. Кандидати који 
не буду изабрани не могу захтевати повраћај 
достављених докумената. Контакт телефон: 
034/6811-880. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Дом здравља “Свети 
Ђорђе“ Топола, Булевар вожда Карађорђа 67, 
са назнаком „Пријава на оглас за радно место 
медицинске сестре - техничара“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА “ЈОВАН РИСТИЋ”
18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор стоматологије - изабрани 
лекар

за рад у Одељењу за медицинску и 
стоматолошку здравствену заштиту 

одраслих становника и запослених са 
здравственим амбулантама, у Служби 

за здравствену заштиту одраслих 
становника и запослених са хитном 

медицинском помоћи, кућним лечењем 
и стоматолошком здравственом 

заштитом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стомато-
лошки факултет, положен стручни испит, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора сто-
матологије, лиценца, познавање рада на рачунару. 
Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: 
кратку биографију, диплому о стеченој стручној 
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спреми, потврду о положеном стручном испиту, 
очитану личну карту (или фотокопија), лиценцу, 
доказ о радном искуству у струци. Достављена 
документација се не враћа. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Оглас је објављен на огласној таб-
ли и интернет презентацији послодавца, у публи-
кацији „Послови“ НСЗ и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве се могу доста-
вити лично или слати на адресу: Дом здравља „Др 
Јован Ристић“ Бабушница, Ивице Миладиновића 
2, 18330 Бабушница, у затвореној коверти са наз-
наком „Пријава на оглас - доктор стоматологије“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију, 

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама из области медицине у трајању 
од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит; лицен-
ца. Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису у комору, биографију са 
адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
број 4/2020“. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за хитну медицинску 

помоћ, на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско-

епидемиолошку заштиту, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог

3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање из области меди-
цине: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра - техничар општег смера, положен струч-
ни испит; лиценца; возачка дозвола Б катего-
рије - само за медицинске сестре/техничаре под 
редним бројем 2. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи, оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверен препис 
или фотокопију лиценце или решења о упису у 
комору, оверену фотокопију возачке дозволе Б1 

категорије и писану изјаву да је кандидат акти-
ван возач - само за медицинске сестре/технича-
ре под редним бројем 2, биографију са адресом 
и контакт телефоном. Изабрани кандидат је у 
обавези да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас број 5/2020“, са наведеним 
редним бројем“. Пријаве са непотпуном доку-
ментацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране.

Педијатријска сестра
за рад у Одељењу за здравствену 

заштиту предшколске и школске деце, 
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: средње образовање из области меди-
цине: IV степен стручне спреме, педијатријска 
сестра; положен стручни испит; лиценца. Кан-
дидати су у обавези да уз пријаву доставе: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи, оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверен препис или фотокопију лиценце 
или решења о упису у комору, биографију са 
адресом и контакт телефоном. Изабрани канди-
дат је у обавези да приликом заснивања радног 
односа достави уверење о здравственој способ-
ности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком: “Пријава на оглас број 6/2020“. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Куварица
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: 
куварица/кувар. Кандидати су у обавези да 
уз пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи; 
потврду Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци на пословима припреме 
хране (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца); биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос“. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и ментал-
не поремећаје коришћењем специјализова-
них метода и техника, кроз примену принци-

па и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава 
податке за потребе здравствене статистике, 
утврђује ризике за здравље, предлаже и спро-
води мере за њихово отклањање, спроводи 
здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организа-
цијама у заједници; ради у превентивним саве-
товалиштима; организује и спроводи прописа-
не систематске, циљане и скрининг прегледе; 
организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, обавља прегледе и дијагно-
стику, одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења осигураног лица, указује 
хитну медицинску помоћ, упућује осигурано 
лице на амбулантно-специјалистичке прегле-
де у установи или на секундарни и терцијарни 
ниво одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, прописује лекове 
и медицинска средства, као и одређене врсте 
медицинско-техничких помагала, сарађује са 
поливалентном патронажном службом, спрово-
ди здравствену заштиту из области менталног 
здравља, учествује у изради и евалуацији пла-
на рада у својој служби, води прописану меди-
цинску документацију и евиденцију, одређује 
дужину привремене спречености за рад због 
болести или повреде осигураника, шаље на 
процену здравственог стању осигураног лица и 
упућује осигурано лице на оцену радне способ-
ности, по потреби иде у кућне посете. 

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине; рад на рачунару. Услови рада предвиђени 
су Законом о раду РС, Статутом Дома здравља 
Петровац на Млави и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну копију дипломе медицинског факултета или 
уверења о завршеном медицинском факултету, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Оригинали или оверене фотокопије уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рође-
них не смеју бити старији од 6 месеци. Послови 
се обављају са пуним радним временом. Прија-
ве слати у затвореним ковертама, на адресу: 
Дом здравља Петровац на Млави, Моравска 2, 
12300 Петровац на Млави или доставити лич-
но у правну службу Дома здравља Петровац на 
Млави, са назнаком: „За оглас за пријем у рад-
ни однос _________ (са називом радног места 
за које се конкурише)“. Непотпуне, неблаго-
времене и преурањене пријаве неће се узети у 
разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање.

Медицина
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер
у Oдељењу за израду хранљивих 

подлога Центра за микробиологију

Опис послова и радних задатака: Припрема 
хранљиве подлоге, боје, растворе, сложе-
не пуферизоване и комбиноване. Проверава 
микробиолошке подлоге на стерилност. Кон-
тролише специјално и стандардно прање лабо-
раторијског посуђа. Обавља и контролише суву 
и влажну стерилизацију, као и стерилизацију 
која се обавља путем филтрације. Контроли-
ше pH подлоге помоћу пехаметра. Обавља 
одлазак у кланице ради набавке животињске 
крви за потребе израде хранљивих подлога. 
Обавља едукацију кадрова из делокруга свога 
рада. Одговоран је за лабораторијску опрему и 
снабдевање лабораторије. Води документацију 
Одељења. Припрема извештаје под надзором 
шефа Одељења. Узима и припрема узорке за 
микробиолошка испитивања. Врши микроскоп-
ски преглед узорака под надзором одговорне 
особе. Изводи микробиолошке анализе. Про-
верава контролне тестове и контролу резулта-
та под надзором одговорне особе. Учествује у 
обуци и тренингу лабораторијског особља. Кон-
тролише примену система квалитета. Обавља 
транспорт узорака. Обавља и друге послове 
из делокруга рада Одељења по налогу шефа 
Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању, позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола Б 
категорије.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно 
здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком: 
„За конкурс - виши санитарни техничар / сани-
тарно-еколошки инжењер, Oдељење за израду 
хранљивих подлога“. Само ће кандидати који 
уђу у ужи избор бити обавештени о резултати-
ма. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање, на интернет 
страници Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут“ и интернет страници ИЈЗС „Др 
Милан Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер
у Одсеку за пријем узорака Центра 

за микробиологију

Опис послова и радних задатака: Узима узорке 
за микробиолошка испитивањa. Врши издавање 
резултата. Припрема документацију за фактури-
сање. Припрема простор, медицинску опрему и 
инструменте за рад. Припрема узорке за микро-
биолошка испитивања. Припрема реагенсе, под-
логе и опрему за микробиолошка испитивања. 
Води документацију. Стара се о одржавању 
лабораторијске опреме. Учествује у набавци 
потребног материјала за рад. Учествује у обу-
ци и тренингу лабораторијског особља. Обавља 
административне послове. Врши наплату услуга 
за микробиолошка испитивања. Врши транспорт 
узорака са територије града Београда. Одлаже 
и уклања медицински отпад на прописан начин. 
Обавља и друге послове из делокруга рада 
Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним 
студијама првог степена (основне струковне 
студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању, знање рада 
на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_
milekic@batut.org.rs или на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић 
Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са наз-
наком: „За конкурс - виши санитарни техни-
чар / санитарно-еколошки инжењер, Oдсек за 
пријем узорака“. Само ће кандидати који уђу 
у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање, на интернет 
страници Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут“ и интернет страници ИЈЗС „Др 
Милан Јовановић Батут“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра - 
техничар у дијагностици

за рад у Кабинету за ендоскопске 
интервенције Службе за урологију, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене на 

боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша 
медицинска сестра - техничар, VI/1 степен, или 
висока медицинска школа струковних студија 
или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском 
програму струковна медицинска сестра - техни-
чар, VI/2 степен; стручни испит, лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

2. Mедицинска сестра - техничар у 
дијагностици

за рад у Болничкој банци крви Службе 
трансфузиологије при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег сме-
ра - IV степен, стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

3. Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу

за рад на Одељењу за инфективне 
болести у Служби за инфективне и 

кожне болести, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера - IV степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању.

4. Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу

за рад на Одељењу за инфективне 
болести у Служби за инфективне и 

кожне болести, на одређено време на 2 
месеца због повећаног обима посла

5 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера - IV степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању.

5. Сервирка
за рад у Одсеку за сервирање хране 

Службе за техничке, помоћне и друге 
сличне послове, на одређено време на 3 

месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основ-
но образовање и радно искуство на тим послови-
ма стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

6. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, за рад на Одељењу 
за одржавање хигијене објеката и 

простора Службе за техничке, помоћне 
и друге сличне послове, на одређено 

време на 3 месеца због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

Кандидати за раднa местa од 1 до 4 под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, фотокопију дипломе, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), фотокопију лиценце изда-
те од надлежног органа.

Кандидати за радно место 5 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, фотокопију дипломе или фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи 
са потврдом о радном искуству на наведеним 
пословима, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипова-
на), фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме).

Медицина
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Кандидати за радно место 6 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су сведочанства или уве-
рења издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа 
кандидат који се прима у радни однос је дужан да 
достави наведену документацију у оригиналу или 
оверене фотокопије. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Опште 
болнице Крушевац и Министарства здравља Репу-
блике Србије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти, са назнаком “За оглас“ и називом и 
редним бројем радног места за које се конкурише, 
на адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 
37000 Крушевац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
25.03.2020. поништава се за радна места: 
медицинска сестра - техничар на одређено 
време, 1 извршилац и фризер/берберин на 
одређено време, 1 извршилац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

1. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета (привремена спреченост за рад 

преко 30 дана)

УСЛОВИ: стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци искуства у наведеном звању. Кандидати 
морају предати: кратку биографију (CV), пријаву 
на оглас, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем образовању, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце.

2. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, 
до повратка запослене са одсуства 

са рада преко 30 дана

УСЛОВИ: стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци искуства у наведеном звању. Кан-
дидати морају предати: кратку биографију (CV), 
пријаву на оглас, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном средњем образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце.

3. Спремач/спремачица
у просторијама болничких установа 

специјализованим за психијатрију, на 
одређено време до повратка запослене 

са привремене спречености за рад 
преко 30 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају предати: кратку био-
графију (CV), пријаву на оглас, оверену фотоко-
пију доказа о завршеном основном образовању.

ОСТАЛО: Напомена: У пријави на оглас, поред 
осталих података, кандидат треба да да своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве 
са потребним доказима достављају се поштом 
на следећу адресу: Улица цара Лазара 253, 
26220 Ковин или лично у архиви Болнице, са 
назнаком „Оглас“, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе 
за запошљавање. Изабрани кандидати су у 
обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

1) Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виши 
радиолошки техничар - струковни радиолош-
ки техничар, положен стручни испит за звање 
виши радиолошки техничар и поседовање 
лиценце или решења о упису у комору.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на 
конкурс са биографијом, оверена фотокопија 
дипломе о завршеној школи, оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту 
(уколико је кандидат био у радном односу дужан 
је да достави и лиценцу), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопија која 
не може бити старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија не 
старија од 6 месеци), уверење из суда (не ста-
рије од 6 месеци). Рок за подношење пријава 
је 10 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву са биографијом и потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Дом 
здравља Кучево, 12240 Кучево, Жике Поповића 
48, са назнаком „Пријава на оглас за радно место 
___________ редни број __________“.

ДОМ ЗДРАВЉА 
“Др МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110

тел. 026/541-110, факс: 026/516-504
e-mail: dzvelikaplanas@gmail.com

www.dzvelikaplana.rs

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

Опис послова: Одговоран је за чистоћу у прос-
торијама Дома здравља. Требује потребан 
материјал за одржавање чистоће од главне 
медицинске сестре Дома здравља. Одржава 
хигијену просторија у којима се обавља здрав-
ствена делатност и опреме. Одржава хигијену 
у административним просторијама. Одржа-
ва хигијену у заједничким просторијама Дома 
здравља. Одговоран је за избацивање смећа 
на одговарајуће место. Обавља и послове на 
уређењу дворишта Дома здравља. Обавља 
послове прања, пеглања и одржавања одеће, 
веша и друге робе за потребе Дома здравља. 
Врши одабирање и селекцију рубља пре и 
после прања, врши слагање рубља, сорти-
рање рубља, врши мање крпљење рубља. 
Рукује машином за прање веша, по завршеном 
прању веша исти суши. Стара се о одржавању 
хигијене у перионици и помоћним просторија-
ма. Прима потрошни материјал од одговорних 
радника и стара се о рационалном коришћењу 
материјала. Дужан је да на време пријави ква-
рове који се десе на машинама главној меди-
цинској сестри. Обавља и послове на уређењу 
дворишта здравствене амбуланте, а у зимском 
периоду ложи котао за парно грејање. Ради и 
друге послове по налогу главне медицинске 
сестре, којој и одговара за свој рад.

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Дому здравља „Др 
Милан Бане Ђорђевић“ Велика Плана. Услови 
за заснивање радног односа: II степен стручне 
спреме, завршена основна школа. 

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: оверену фото-
копију доказа о завршеном основном образо-
вању; фотокопију или очитану личну карту 
(уколико је у питању лична карта са чипом); 
фотокопију уверења о држављанству; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; кратку 
биографију, адресу и контакт телефон. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и траженим документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса и назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време за радно место спремач/
спремачица просторија у којима се пружају 
здравствене услуге“, предају се непосредно у 
просторијама Секретаријата Дома здравља „Др 
Милан Бане Ђорђевић“ Велика Плана, Милоша 
Великог 110, 11320 Велика Плана или путем 
поште на наведену адресу. Напомена: лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, дужан је да достави кан-
дидат који буде примљен у радни однос. Рок 

Медицина
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за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Одлука о избору ће бити донета 
у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава, објављена на огласној табли 
Дома здравља и прослеђена кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Дипломирани правник
за правне, кадровске и административне 

послове

УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; VII 
степен стручности, дипломирани правник. Дока-
зи о испуњености услова: пријава на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом; оверена фотокопија дипломе о завршеном 
правном факултету. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматра-
не. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, путем поште на адресу: Специјална 
болница за плућне болести “Озрен“ Сокобања, 
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб, уз напоме-
ну „Пријава на оглас за правника“ или лично у 
просторијама болнице.

                     Индустрија и грађевинарство

TERRA OPTIMA DOO
34310 Топола

тел. 034/6811-602
e-mail: info@terraoptima.rs

Помоћни радник
на плантажи воћа у Сокобањи

Опис послова: послови везани за негу заса-
да, послови на одржавању хигијене засада, 
резидба воћа, берба воћа, помоћ на утовару 
и истовару робе, склапање и расклапање про-
тивградне мреже, контрола сезонских радника.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, спремност на 
континуирани рад, одговорност и посвећеност 
послу, активан возач Б категорије. Нудимо рад 
у динамичном и захтевном окружењу у коме су 
најважније корпоративне вредности - тимски 
рад, интегритет, поузданост, дугорочно парт-
нерство и друштвено одговорно пословање. 
Први уговор о раду са изабраним кандидатом 
биће потписан на три месеца, уз очекивање да 
ће одмах након истека тог периода бити потпи-
сан следећи уговор на неодређено време. Само 
кандидати који уђу у ужи избор биће контакти-
рани. Рок за конкурисање: 30.04.2020.

Портир
у Тополи

3 извршиоца

Опис посла: редован обилазак објекта и просто-
ра око објекта, вођење евиденције посетилаца, 
одржавање манипулативног простора, вођење 
бриге о имовини у склопу хладњаче, безбедно 
координисање свих возила за доставу и транс-
порт продате робе, извештавање на дневном 
нивоу, обавештавање директно претпостављ-
ног о свим непланираним ситуацијама, пошто-
вање свих радних прописаних процедура.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, спремност на 
континуирани рад, одговорност и посвећеност 
послу, активан возач Б категорије. Нудимо рад 
у динамичном и захтевном окружењу у коме су 
најважније корпоративне вредности - тимски 
рад, интегритет, поузданост, дугорочно парт-
нерство и друштвено одговорно пословање. 
Први уговор о раду са изабраним кандидатом 
биће потписан на три месеца, уз очекивање да 
ће одмах након истека тог периода бити потпи-
сан следећи уговор на неодређено време. Само 
кандидати који уђу у ужи избор биће контакти-
рани. Рок за конкурисање: 30.04.2020.

Менаџер продаје
у Тополи

Опис посла: уговарање продаје и продаја робе, 
праћење тржишта из области воћа и поврћа, 
праћење свих законских регулатива за домаћу 
и спољну трговину, организација превоза про-
дате робе, припрема документације и уговора, 
интензивна комуникација са купцима, обилазак 
крајњих купаца, праћење динамике наплате, 
праћење стања магацина хладњаче, извешта-
вање непосредног руководства.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, знање рада на 
рачунару (MS Office пакет), спремност на конти-
нуирани рад, одговорност и посвећеност послу, 
минимум 1 година радног искуства, активан возач 
Б категорије, напредни ниво енглеског или руског 
језика (пожељно оба), комуникативност. Нудимо 
рад у динамичном и захтевном окружењу у коме 
су најважније корпоративне вредности - тимски 
рад, интегритет, поузданост, дугорочно партнер-
ство и друштвено одговорно пословање. Први 
уговор о раду са изабраним кандидатом биће пот-
писан на три месеца, уз очекивање да ће одмах 
након истека тог периода бити потписан следећи 
уговор на неодређено време. Само кандидати 
који уђу у ужи избор биће контактирани. Рок за 
конкурисање: 30.04.2020.

Виљушкариста
у хладњачи воћа у Тополи

2 извршиоца

Опис послова: врши транспорт и слагање робе 
унутар и изван објекта, води бригу о безбед-
ности других радника у хладњачи, убацивање 
робе на линију за паковање воћа, врши одржа-
вање хигијене унутар објекта и радних машина, 
утовар и истовар камиона.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, сертифи-
кат за управљање виљушкаром, спремност 
на континуирани рад, одговорност и посвеће-
ност послу, минимум 1 година радног искуства, 
активан возач Б и Ц категорије. Нудимо рад у 
динамичном и захтевном окружењу у коме су 
најважније корпоративне вредности - тимски 
рад, интегритет, поузданост, дугорочно парт-

нерство и друштвено одговорно пословање. 
Први уговор о раду са изабраним кандидатом 
биће потписан на три месеца, уз очекивање да 
ће одмах након истека тог периода бити потпи-
сан следећи уговор на неодређено време. Само 
кандидати који уђу у ужи избор биће контакти-
рани. Рок за конкурисање: 30.04.2020.

Прехрамбени технолог - 
дипломирани инжењер прехрамбене 

технологије
у хладњачи воћа у Тополи

Опис посла: одговоран за квалитет спакова-
не робе, прати параметре за квалитет чувања 
јабуке и осталих воћних врста, поштовање свих 
процедура прописаних ХЦЦП или неким другим 
стандардом, прати све рокове приликом прера-
де и паковања, врши обуке радника по утврђе-
ном плану (хигијена, квалитет, безбедност, 
здравље), контролише рад линије за паковање 
воћа, израђује квалитативне анализе на прије-
му, на паковању и на чувању воћа, рад у систе-
му за праћење кретања робе.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије или дипло-
мирани инжењер воћарства, знање рада на 
рачунару (MS Office пакет), средњи до висок 
ниво познавања енглеског језика, спремност 
на континуирани рад, одговорност и посвеће-
ност послу, минимум 1 година радног искуства, 
активан возач Б категорије. Нудимо рад у дина-
мичном и захтевном окружењу у коме су нај-
важније корпоративне вредности - тимски рад, 
интегритет, поузданост, дугорочно партнер-
ство и друштвено одговорно пословање. Први 
уговор о раду са изабраним кандидатом биће 
потписан на три месеца, уз очекивање да ће 
одмах након истека тог периода са изабраним 
кандидатом бити потписан следећи уговор на 
неодређено време. Само кандидати који уђу у 
ужи избор биће контактирани. Рок за конкури-
сање: 30.04.2020.

Руководилац хладњаче
у Тополи

Опис посла: обезбеђивање свих услова за нес-
метан рад хладњаче, прати исправност опреме 
у хладњачи, одговоран за поштовање термина 
испоруке, поштовање свих радних и здравствено 
безбедносних процедура, организација свих запос-
лених у процесу производње, прати стање зали-
ха амбалаже, робе и помоћних средстава, писање 
дневних извештаја непосредном руководству, 
одговоран за одржавање хигијене у објекту и ван 
објекта, обезбеђивање адекватних радних услова 
за запослене, обезбеђује све неопходне услове по 
захтеву ХЦЦП или неког другог стандарда, рад у 
систему за праћење кретања робе.

УСЛОВИ: средња или висока стручна спре-
ма, знање рада на рачунару (MS Office пакет), 
добре организационе способности, спремност 
на континуирани рад, одговорност и посвеће-
ност послу, минимум 1 година радног искуства, 
активан возач Б категорије, средњи до висок 
ниво познавања енглеског језика. Нудимо рад 
у динамичном и захтевном окружењу у коме су 
најважније корпоративне вредности - тимски 
рад, интегритет, поузданост, дугорочно парт-
нерство и друштвено одговорно пословање. 
Први уговор о раду са изабраним кандидатом 
биће потписан на три месеца, уз очекивање да 
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ће одмах након истека тог периода бити потпи-
сан следећи уговор на неодређено време. Само 
кандидати који уђу у ужи избор биће контакти-
рани. Рок за конкурисање: 30.04.2020.

Тракториста
на плантажи воћа у Сокобањи

Опис послова: тракторски послови везани за 
заштиту и негу засада, води бригу о исправ-
ности трактора и прикључних машина, транс-
порт робе и јабуке, врши одржавање хигијене 
на плантажи, утовар и истовар камиона, кон-
трола рада сезонских радника, други послови 
везани за одржавање засада.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, спремност на 
континуирани рад, одговорност и посвећеност 
послу, минимум 1 година радног искуства, акти-
ван возач Б категорије. Нудимо рад у динамичном 
и захтевном окружењу у коме су најважније кор-
поративне вредности - тимски рад, интегритет, 
поузданост, дугорочно партнерство и друштве-
но одговорно пословање. Први уговор о раду 
са изабраним кандидатом биће потписан на три 
месеца, уз очекивање да ће одмах након истека 
тог периода бити потписан следећи уговор на 
неодређено време. Само кандидати који уђу у 
ужи избор биће контактирани. Рок за конкури-
сање: 30.04.2020.

Радник у администрацији
у Тополи

Опис посла: књижење улазно/излазних доку-
мената, прављење фактура, праћење рокова 
плаћања и наплате, општи послови (пријаве, 
одјаве, набавке), припрема извозне документа-
ције, поштовање прописаних процедура.
УСЛОВИ: висока стручна спрема (економски факул-
тет), спремност на континуирани рад, одговорност 
и посвећеност послу, активан возач Б категорије, 
напредан ниво енглеског или руског језика, пожељ-
но радно искуство. Нудимо рад у динамичном и 
захтевном окружењу у коме су најважније корпо-
ративне вредности - тимски рад, интегритет, поуз-
даност, дугорочно партнерство и друштвено одго-
ворно пословање. Први уговор о раду са изабраним 
кандидатом биће потписан на три месеца, уз очеки-
вање да ће одмах након истека тог периода бити 
потписан следећи уговор на неодређено време. 
Само кандидати који уђу у ужи избор биће контакти-
рани. Рок за конкурисање: 30.04.2020.

         Наука и образовање

Београд

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
Нови Београд, Отона Жупанчича 30

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији 
„Послови“ поништва се у целости за радна места: 
1) наставник разредне наставе, 3 извршиоца; 2) 
секретар школе; 3) чистачица, 2 извршиоца, а на 
основу Инструкције Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја која се примењује од 
16.03.2020. године услед опасности од ширења 
заразне болести COVID 19 и ванреденог стања 
које је на снази у Републици Србији.

ОБУСТАВА КОНКУРСА
ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2
тел. 062/802-2410

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ бр. 
872 од 11.03.2020. године, обуставља се до 
престанка ванредног стања.

кикинда

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН”

24352 Торњош, Радноти Миклоша 12

Наставник физике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
(1 година), за 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. непостојање осуде прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. знање српског и мађарског језика.

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: 1. ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе о одгова-
рајућем високом образовању и то студије другог 
степена (мастер академске, мастер струковне, спе-
цијалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или основне студије у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. уверење о здравственој способности; 
3. уверење о некажњавању из МУП-а и основног 
суда; 4. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); 5. уверење о знању језика; 
6. биографија. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Лице задужено за давање обавештења: 
Јудит Нађ, тел. 024/484-1005. Адреса на коју се 
подносе пријаве: 24352 Торњош, Радноти Микло-
ша 12. Пријава се може поднети и електронским 
путем, слањем потребне документације на имејл: 
tomorkeny.istvan@gmail.com. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија, коју ће 
директор именовати посебним решењем. 

крагујевац

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА

34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174
тел. 034/510-149

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
бр. 871, дана 04.03.2020. године, односно чија 
је исправка објављена у листу „Послови“ број 
873 дана 18.03.2020. године, поништавају се у 

целости, а односе се на радно место: наставник 
економске групе предмета са пуним радним 
временом, на неодређено време.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

 „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
34 000 Крагујевац, Краља Милана IV 14

тел. 034/617-0602

Конкурс објављен 18.03.2020. гoдине у публика-
цији „Послови“ бр. 873 поништава се у целости 
за радна места: наставник разредне наставе - 3 
извршиоца и чистач/чистачица - 2 извршиоца.

врање

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“8. МАРТ”
Прешево, Боре Вукмировића 26

Оглас објављен 08.04.2020. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место 
под редним бројем 2: музички сарадник са 
средњом стручном спремом.

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

  У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду.



На основу мера утврђених Одлуком о увођењу ванредног стања од 16. марта 2020. године, Национална служба за 
запошљавање је у свим својим организационим јединицама 17. марта обуставила непосредан рад са странкама. Истовре-
мено су донете мере у циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, а пре 
свега да би свим странкама и у новонасталој ситуацији било омогућено остваривање њихових права о којима се одлучује 
у поступцима пред Националном службом за запошљавање. Странке су одмах обавештене да електронским путем могу 
да поднесу прву пријаву лица на евиденцију и захтев за остваривање права на новчану накнаду за случај незапосле-
ности. Такође је електронским путем почело достављање уверења о статусу лица на евиденцији, подношење захтева/
пријава по расписаним јавним позивима/конкурсима, као и захтева за издавање/продужење радне дозволе.

Одлучено је и да се лицима заинтересованим за програм самозапошљавања, као и онима који су већ поднели захтев 
за учешће у наведеном програму, електронским путем достави презентација обуке „Пут до успешног предузетника“. За 
послодавце код којих ће, услед ванредног стања, доћи до прекида реализације програма, важна одлука НСЗ је била да ће 
се прекид третирати као одлагање извршења уговорних обавеза, до завршетка насталих околности.

Пошто је Влада Републике Србије 24. марта донела Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ван-
редног стања, Национална служба за запошљавање обавестила је кориснике, односно странке које за време ванредног 
стања нису у могућности да се пријаве на евиденцију незапослених и поднесу захтев за новчану накнаду електронским 
путем или путем поште, да ће ове радње моћи да предузму по престанку ванредног стања. То значи да је за време ван-
редног стања прекинуто рачунање рокова наведених обавеза незапослених, с тим да је јасно да ова лица по укидању 
ванредног стања треба да се јаве како би ова питања била регулисана. 

Након што се због пандемије почео увећавати број лица која су остала без посла, у Националној служби за запошља-
вање одлучено је да се посредством саопштења објављеног на сајту НСЗ сва заинтересована лица прецизно обавесте о 
условима и начинима остваривања права на новчану накнаду у случају незапослености, уз осврт на поступање Нацио-
налне службе за запошљавање за време трајања ванредног стања. Ту је, пре свега, објашњено ко може остварити право на 
новчану накнаду за случај незапослености, разлози за престанак радног односа или престанак осигурања који су основ 
за новчану накнаду, дужина исплатног периода новчане накнаде и др. 

Према подацима који су пристизали из филијала НСЗ, највише пријава за новчану накнаду било је у Београду, Нишу и 
Новом Саду, потом у Ужицу, Јагодини, Сремској Митровици, Краљеву, Крагујевцу... У вези са овим, у филијалама и Дирек-
цији НСЗ пратила се и ситуација у вези са отпуштањем радника, те закључено да су након доношења Пакета економских 
мера Владе Србије за ублажавање последица на привреду услед епидемије коронавируса, бројни послодавци одлучили 
да врате отпуштене раднике или одустали од намере да смање број запослених. У међувремену, запажено је да је од 
укупног броја лица која су се пријавила на евиденцију НСЗ од увођења ванредног стања до краја прве недеље априла, 
нешто више од половине њих поднело захтев за новчану накнаду. Ово се може објаснити тиме да су се многи пријавили 
на евиденцију из неког пасивног стања, односно да немају право на накнаду, али се сада пријављују, између осталог, и 
због актуелних подстицајних мера НСЗ за запошљавање.

Национална служба за запошљавање у условима ванредног стања омогућила је подношење захтева за финансирање 
свих програма запошљавања по расписаним јавним позивима. Иако се пријаве подносе електронским путем, у условима 
отежаног пословања, велико је интересовање, како послодаваца тако и незапослених лица. Највеће интересовање посло-
даваца забележено је за програме стручне праксе, новог запошљавања, као и за програм самозапошљавања за незапос-
лена лица.

Од увођења ванредног стања до 14. априла преко 3.200 послодаваца поднело је захтев за учешће у мерама активне 
политике запошљавања, а преко 2.000 незапослених поднело је захтеве за субвенцију за самозапошљавање. У НСЗ се од-
луке доносе континуирано, а поред предвиђених услова, приликом одлучивања посебно се вреднује да ли су послодавци 
од почетка ванредног стања отпуштали запослене.

До сада је позитивним одлукама обухваћено преко 1.400 послодаваца, чиме је омогућено укључивање у програме 
обука и запошљавање за око 2.000 незапослених лица, међу којима је око 150 особа са инвалидитетом. 

Уговори о ангажовању лица закључиће се у складу са могућностима у сваком конкретном случају. Све информације 
доступне су на сајту Националне службе за запошљавање: nsz.gov.rs.

Редакција

Функционисање Националне службе за запошљавање
у условима ванредног стања
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АДРеСе
фИлИЈАлА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
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


