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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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Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине - изабрани лекар
за одрасле
пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца
и породице; ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу
са прописима и планом рада службе; врши
дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује хитну медицинску помоћ; упућује
пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно
код лекара специјалисте и усклађује мишљења
и предлоге за наставак лечења пацијента; прописује лекове и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко-консултативни
преглед, прописивање препоручене терапије и
упућивање на виши ниво здравствене заштите;
у поступку остваривања здравствене заштите
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; на основу мишљења
доктора медицине специјалисте одговарајуће
гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа; даје
оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје стручно
мишљење, лекарско уверење, на лични захтев
и на службени захтев код одређених случајева
болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој
јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга
своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за
свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: 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 уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у Комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.
Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: прима пацијенте и врши све прегледе из области своје струке, сарађује са докторима специјалистима, лечи обољења уста и
зуба, врши екстракцију зуба, врши заустављање
постекстракционих крварења и инцизију апсцеса, пломбира зубе, врши читање Rö филмова,
заједно са медицинском сестром одговоран је
за уредно вођење медицинске документације
и за уредност свог радног места, обавезан је да
рационално троши лекове и остали потрошни
материјал, спроводи здравствено-васпитни програм, по потреби ради послове описане код доктора специјалисте за стоматолошку протетику,
обавља систематске прегледе уста и зуба деце
и омладине у ординацији и на терену са израдом
извештаја, сарађује са педијатрима, врши здравствено васпитање деце и омладине путем разговора предавања и демонстрација, врши санацију сталних молара пре уписа у основну школу,
испуњава стручно медицински план рада, ради
све остале послове из домена своје струке, за
свој рад одговоран је непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање, стоматолошки
факултет: 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 уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеном факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце или решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “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.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Возач возила Б категорије

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола
Б категорије. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном 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 које радно место се подноси пријава. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци са не могу користити у друге
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

КБЦ “Др ДРАГИША
МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”

Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658
e-mail: arhiva@dragisamisovic.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар
16 извршилаца

Опис радног места: обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења,
односно одсека; врши припрему болесника за
дијагностичке процедуре; води медицинску
документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри/техничару
одељења - одсека.
УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом радних места; стручни испит; лиценца;
знање рада на рачунару; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању. Уз пријаву
заинтересовани кандидати за радно место подносе следеће доказе о испуњености услова:
оверену копију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце, краћу биографију са пропратним писмом. Пријаве доставити на адресу:
КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње”, Хероја
Милана Тепића 1 или електронски на адресу:
arhiva@dragisamisovic.bg.ac.rs, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” и на сајту Министарства здравља.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 2
тел. 035/8155-101

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време до 12 месеци због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер гинеколошко-акушерски (IV степен стручне спреме),
положен стручни испит.
Медицински техничар за рад у
операционој сали

на одређено време, замена до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смер (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.
Медицински техничар општег смера
на одређено време, замена за време
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смер (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.
Медицински техничар општег смера
на одређено време до 12 месеци због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смер
(IV степен стручне спреме), положен стручни
испит.
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ОСТАЛО: кандидат мора да поседује психофизичку и здравствену способност за рад под
посебним условима рада и сменски рад. Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и са тачно наведеним радним местом за које конкуришу, извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних
(ако је извршена промена презимена), диплому о завршеној школи наведеној у условима за
заснивање радног односа и сва четири сведочанства, потврду о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, извод са евиденције Националне службе за запошљавање,
лиценцу или решење о упису у комору. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у
писарницу Опште болнице Параћин или послати на адресу: Општа болница Параћин, Мајора
Марка 12, 35250 Параћин, у затвореној коверти
са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања
радног односа. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији НСЗ
„Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту
Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.
По завршеном конкурсу предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон: 035/8155-101.

ОБУСТАВА ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Обавештавамо сва заинтересована лица да
се обустављају све активности у вези са огласом за пријем у радни однос на неодређено
време 63 медицинска техничара, објављеним
18.03.2020. године у публикацији „Послови“,
на сајту Министарства здравља, као и на сајту
Клиничког центра Крагујевац. Пријаве на конкурс се не подносе до даљег, а обавештење о
наставку конкурсних активности биће благовремено објављено.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЈОВАН РИСТИЋ”
Бабушница

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и запослених
са хитном медицинском помоћи,
кућним лечењем и стоматолошком
здравственом заштитом, на одређено
време до 31.07.2020. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом
о раду. Посебни услови: завршен медицински
факултет; положен стручни испит; лиценца
или решење о упису у именик Лекарске коморе; 6 месеци рада у звању доктора медицине.
Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: кратку биографију; фотокопију или ишчитану биометријску личну карту; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); диплому о стеченој стручној спреми; уверење о положеном стручном испиту;
лиценцу; доказ о радном искуству (фотокопија
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радне књижице, уговора о раду, или потврде
о раду или другом виду ангажовања), писану
сагласност (својеручно) за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом
здравља „Др Јован Ристић“ у Бабушници. Документацију доставити у овереним фотокопијама.
Достављена документација се не враћа. Рок
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Оглас
је објављен и на огласној табли и интернет
презентацији послодавца и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се
могу доставити лично или слати на адресу: Дом
здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница, 18330
Бабушница, Ивице Миладиновића, са назнаком
„Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.03.2020.
године, поништава се за радно место: лекар специјалиста гинекологије и акушерства или лекар
на специјализацији из гинекологије и акушерства
(завршних година), за рад у ванболничком породилишту.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Виши санитарни техничар /
санитарно еколошки инжењер

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

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом и контакт подацима;
фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; 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 административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр.
874-875 од 25.3.2020. године поништава се за
радно место: стоматолошка сестра - техничар
на одређено време до шест месеци. Остали део
огласа остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

у Одсеку за здравствене прегледе
запослених у објектима под санитарним
надзором Одељења за епидемиолошки
надзор Центра за контролу и превенцију
болести

Опис послова и радних задатака: Прикупља и
обрађује податке о болестима. Спроводи мере
за спречавање ширења заразних болести.
Врши надзор над управљањем, раздвајањем и
дистрибуцијом инфективног медицинског отпада. Врши упућивање радника на обављање
здравствених прегледа за одређене категорије
запослених, других лица и клицоноша. Прикупља и обрађује податке о кретању заразних
болести на територији Републике Србије. Прикупља резултате лабораторијских потврђених
случајева у оквиру надзора. Пружа техничку
помоћ у припреми стручно-методолошких препорука и у организовању едукација здравствених радника. Ради на пословима по потреби
здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води евиденцију о корисницима, обавештава о резултатима и заказује здравствене прегледе. Обавља
и друге послове и задатке по налогу шефа
Одсека и шефа Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије)
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 у наведеном звању; знање
рада на рачунару; организационе способности.
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 / санитарно еколошки инжењер”. 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”
код Националне службе за запошљавање и
на интернет страници Министарства здравља
Републике Србије.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 11.03.2020. године у публикацији „Послови” поништава се у целости за радно место: стручни сарадник за јавне набавке,
Одсек јавних набавки, на одређено време до 3
месеца, због повећаног обима посла.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Оглас објављен у публикацији „Послови“
25.03.2020. године (страна 10) поништава се за
радно место: медицинска сестра - техничар у
амбуланти, на одређено време због замене привремено одсутног радника до његовог повратка,
а најдуже 24 месеца, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Доктор медицине специјалиста
радиологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет; положен стручни испит;
положен специјалистички испит из одговарајуће специјалности; важећа лиценца. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
оверену фотокопију дипломе (уверења) о
завршеном медицинском факултету; оверену
фотокопију уверења (потврде) о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком
испиту из одговарајуће специјалности; оверену
фотокопију лиценце (датум овере не старији од
6 месеци); потврду о радном искуству; кратку
биографију са контакт подацима; фотокопију
извода из матичне књиге рођених (или венчаних ако је дошло до промене презимена); уверење о држављанству; уверење да кандидат
није осуђиван (уверење издаје МУП, не старије
од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда,
не старије од 6 месеци). Опис послова: Према
Правилнику о организацији и систематизацији
послова Дома здравља Мерошина. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Оглас је
објављен и на веб-сајту Министарства здравља
РС и веб-сајту Дома здравља Мерошина.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу или лично писарници Дома здравља
Мерошина.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Службеник за управљање
квалитетом
Опис послова: израђује документе система
управљања квалитетом; истражује оптимална решења и мере за побољшање квалитеБесплатна публикација о запошљавању

та и врши припрему за њихово спровођење;
израђује анализе о продуктивности рада;
редовно информише руководиоце и израђује
извештаје о постизању и унапређењу квалитета; води евиденцију о стручном усавршавању
запослених, лиценцама здравствених радника,
лекарима на специјализацији, учешћу запослених на семинарима, симпозијумима, конгресима без обзира на извор финансирања и
саставља кварталне и годишње извештаје о
истим, а по потреби и месечне; води евиденцију о процедурама у оквиру свог рада, ажурира их и предлаже доношење нових; припрема податке као техничка подршка за израду
општих и појединачних аката; израђује планове и програме и анализе из делокруга свог
рада; припрема извештаје из области рада,
води и ажурира персоналну документацију,
припрема податке о запосленима за уношење
у АОП, обавља послове у вези пријема нових
запослених, престанка радног односа, попуњава обрасце из области радних односа, припрема план коришћења годишњих одмора, обједињује месечне радне листе и доставља их на
обрачун зарада, израђује и врши замену здравствених књижица, као и њихову оверу, издаје
уверења из радних односа о подацима о којима
води службену евиденцију, израђује потребне
извештаје, сачињава Предлог за додељивање
ИД броја лекарима и доставља Филијали РЗЗО,
пријављује изгубљене штамбиље лекара, обавештава Филијалу РЗЗО о свакој промени података који се уносе у Регистар, води евиденцију
ИД бројева за лекаре Дома здравља Нови Сад.
За свој рад одговара шефу одсека.
УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе
о завршеној школи. Избор између пријављених
кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.
Кандидати могу бити позвани ради пружања
додатних података који могу бити потребни
за одлуку о пријему (радно искуство у струци,
итд.). О избору кандидата одлучује директор.
Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама
на адресу: Дом здравља Нови Сад - Нови Сад,
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, или
путем имејла на адресу: pisari@dzns.rs и dzns@
eunet.rs, са назнаком „За јавни оглас: радно
место службеник за управљање квалитетом на
неодређено радно време”. Ако последњи дан
рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или
на дан државног празника, рок за подношење
пријаве истиче првог наредног радног дана.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду примљене у Дому
здравља Нови Сад после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу,
са назнаком датума када су примљене у Дому

здравља Нови Сад. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити обавештени о избору.

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
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит,
лиценца; најмање шест месеци искуства у
наведеном звању. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV), пријаву на оглас,
оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем образовању у четворогодишњем
редовном трајању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце. 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: 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 неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Доктор медицине

у СХМП Дома здравља Шид, на одређено
време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови“, путем поште или лично предати на писарницу Дома здравља Шид.
Уз пријаву на оглас приложити: фотокопију
дипломе, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, копију/очитану личну карту,
копију лиценце.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник.
Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. 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 разматране.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, путем поште на адресу: Специјална
болница за плућне болести “Озрен” Сокобања,
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас за спремача” или лично у
просторијама болнице.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовић 1
e-mail: borbolnica@sezampro.rs

1) Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
6 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће потребне
услове: основно образовање, радно искуство у
болници - болничким одељењима.
2) Кувар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће потребне услове: средње стручно образовање (III степен),
радно искуство у болници - болничкој кухињи.
3) Домар / мајстор одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће потребне услове: средње стручно образовање (III-IV степен),
радно искуство у болничким условима.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас
са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном; неоверене фотокопије: за радно
место под редним бројем 1 - свесочанство о
завршеном основном обаразовању; за радно
место под редним бројем 2 и 3 - диплома о стеченом образовању одређеног профила; фотокопија важеће личне карте; извод из матичне
књиге рођених / венчаних; потврда о радном
искуству на траженим пословима. Кандидати
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за
одлуку о избору кандидата. Кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду дужан
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је да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима и оригинале /
оверене фотокопије потребне документације.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Оглас је објављен и на
сајту Министарства здравља РС и Опште болнице Бор, као и код Националне службе за запошљавање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Општа болница Бор, Др
Мишовића 1, 19210 Бор, на имејл: borbolnica@
sezampro.rs, са назнакома „За оглас“ и бројем
радног места за које кандидат конкурише.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор
медицине са положеним стручним испитом.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; потврду Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. 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 за пријем у радни однос“. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра са положеним стручним испитом.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; потврду Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. 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 за пријем у радни однос“. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Гинеколошко-акушерска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: гинеколошко-акушерска сестра са положеним стручним
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија

радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. 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 за пријем у радни однос“. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Стражар

на одређено време до 18 месеци

УСЛОВИ: КВ радник или друга средња школа
било ког смера, уверење из суда да кандидат
није осуђиван. Кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
потврду Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом и
контакт телефоном; лиценцу за рад у служби
обезбеђења. 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 за пријем у
радни однос“. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће
бити разматране.
Медицинска сестра

на одређено време ради замене одсутне
запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра са положеним стручним испитом.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; потврду Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. 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 за пријем у радни однос“. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Руководилац послова
информационих система и
технологија
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови,
односно одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације
за информационе системе или дипломирани
инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
информатике. Кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном факултету; потврду
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); биографију са адресом и контакт
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телефоном. 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 за пријем у
радни однос“. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће
бити разматране.

АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево
Носилаца Албанске споменице 5
тел./факс: 026/641-070

Дипломирани фармацеут

За потребе Апотеке „1. мaj“,
на одређено време, по основу повећаног
обима посла

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет,
VII степен стручне спреме; положен стручни
испит. Документација коју кандидат треба да
приложи уз пријаву: CV - биографија; диплома
о завршеном факултету (оверена фотокопија);
уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија); фотокопија личне карте;
извод из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци од дана објављивања огласа); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци
од дана објављивања огласа). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“ и на сајту Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити
објављена на сајту ЗУ Апотека „Смедерево“:
www.apotekasmederevo.co.rs. Особа за контакт:
Јелена Којић, телефон: 026/641-070. Пријаву
са потребном документацијом доставити лично
или на адресу: Носилаца Албанске споменице
5, 11300 Смедерево.

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ”
15225 Владимирци, Светог Саве 17

Доктор медицине

на одређено време за рад у сменама, рад
у теренским амбулантама и рад ноћу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: завршен медицински факултет
(VII степен стручне спреме) на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине; положен
стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б
категорије.
ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом
личне карте, кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају
услове конкурса (диплома којом се потврђује
стручна спрема, лиценца, потврда о положеном стручном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „СлужБесплатна публикација о запошљавању

беном гласнику РС“, број 20/09)), достављају
у затвореној коверти поштом на адресу: Дом
здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком: „Пријава за конкурс“. Одлука о избору
кандидата донеће се у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно
обавештавани о резултатима огласа. Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља
најкасније осмог дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање као последњег дана
рока за подношење пријава до 12 часова, без
обзира на начин доставе. Пријаве које буду
примљене у Дому здравља после истека дана
и сата наведеног у овом огласу сматраће се
наблаговременим и неотворене ће се вратити
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када
су примљене у установи. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом
ће бити одбијене као неисправне. Оглас остаје
отворен 8 дана од дана објављивања код
Националне службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307
тел. 014/3421-176

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
деце

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен
стручни испит; поседовање лиценце за рад.
Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом; оригинал или оверену копију дипломе о завршеном медицинском
факултету; оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту; решење
о лиценци издато од Лекарске коморе Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на оглас доставити
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас
- не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон:
014/3421-176. О потреби спровођења даљих
разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће
директор. Одлука о избору кандидата донеће
се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на
веб-страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.
Возач

за рад у Одељењу за техничке и друге
сличне послове

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: IV или III степен стручне
спреме, положен возачки испит Б категорије.
Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву са
кратком биографијом; фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију возачке дозволе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве на оглас

доставити на горе наведену адресу са назнаком: „За оглас - не отварати“ или директно у
рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. О
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему одлучиће директор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од
30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници
Дома здравља Мионица и огласној табли Дома
здравља Мионица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И
ПОСТТТРАУМАТСКА СТАЊА
“Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“
22329 Стари Сланкамен
Др Боривоја Гњатића 50-52

1) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
5 извршилаца

Опис послова: Пружа здравствену негу болесницима. Обавља све медицинско-техничке
радње у оквиру свог степена образовања.
Врши поделу ординарне терапије. Учествује у
здравственом васпитању болесника, самостално или у тиму. Води медицинску документацију,
регистрацију извршеног рада и обавља одређене административне послове. За свој рад одговорна је одељењској сестри, главној сестри,
руководиоцу одељења, помоћнику директора
за здравствену делатност и директору, којима
је и одговорна за свој рад. Ради и друге послове
из домена своје струке, а по налогу одељењске
сестре, главне сестре, руководиоца одељења,
помоћника директора за здравствену делатност и директора, коме и одговара за свој рад.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа општег смера, положен
стручни испит, лиценца, шест месеци радног искуства у наведеном звању. Уз пријаву,
у којој је потребно навести за које послове се
пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености огласа подносе се у
неовереној фотокопији. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи општег смера, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце издате од надлежне коморе
или решења о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу), фотокопију доказа о
радном искуству (потврда послодавца, уговор
о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству). Напомена: кандидати који буду
примљени у радни однос по овом огласу дужни
су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.
Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Специјалнe болницe за неуролошка обољења и постттрауматска стања ”Др
Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови“.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање”Послови“. Пријаву
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са документацијом доставити поштом или
лично на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања
”Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, Др
Боривоја Гњатића 50-52, 22329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне послове, са назнаком “Пријава на оглас“ и навођењем радног
места на које се конкурише. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И
ПОСТТТРАУМАТСКА СТАЊА
“Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“
22329 Стари Сланкамен
Др Боривоја Гњатића 50-52

1) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
5 извршилаца

Опис послова: Пружа здравствену негу болесницима. Обавља све медицинско-техничке
радње у оквиру свог степена образовања.
Врши поделу ординарне терапије. Учествује у
здравственом васпитању болесника, самостално или у тиму. Води медицинску документацију,
регистрацију извршеног рада и обавља одређене административне послове. За свој рад одговорна је одељењској сестри, главној сестри,
руководиоцу одељења, помоћнику директора
за здравствену делатност и директору, којима
је и одговорна за свој рад. Ради и друге послове
из домена своје струке, а по налогу одељењске
сестре, главне сестре, руководиоца одељења,
помоћника директора за здравствену делатност и директора, коме и одговара за свој рад.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца, шест месеци радног искуства
у наведеном звању.
2) Магистар фармације
Опис послова: Ради у апотеци и одговоран је за
стручно и материјално пословање исте. Стара се
о набавци лекова и осталог материјала и њиховој
расподели по одељењима, сарађује са начелником и шефовима служби у вези набавке лекова.
Врши пријем и смештај лекова, санитетског материјала према требовањима, те води одговарајућу
евиденцију. Прати и анализира потрошњу лекова
и санитетског материјала у болници, те подноси
одговарајуће периодичне извештаје. Уредно води
књигу евиденције о набављеним лековима који
садрже опојне дроге и психотропне супстанце.
Подноси извештај рачуноводству и сваког месеца
своди стање амбуланте са стањем у рачуноводству. Прати и стара се о спровођењу свих закона
и прописа из области фармацеутске делатности.
Управља фармацеутским отпадом. Обавља и
друге послове из своје струке, по налогу руководиоца одељења, помоћникa директора за здравствену делатност и директора, којима и одговара
за свој рад.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или високо образовање на интегрисаним академским
студијама, завршен фармацеутски факултет,
положен стручни испит, лиценца, шест месеци
радног искуства у звању магистар фармације.
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ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености
услова огласа. Докази о испуњености огласа
подносе се у неовереној фотокопији. Као доказе
о испуњености услова за радно место под редним бројем 1 - медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима, кандидати су
дужни да доставе: фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу), фотокопију
доказа о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други
доказ о радном искуству). Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем
2 - магистар фармације, кандидати су дужни
да доставе: фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), фотокопију доказа
о радном искуству (потврда послодавца, уговор
о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству). Напомена: кандидати који буду
примљени у радни однос по овом огласу дужни
су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.
Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Специјалнe болницe за неуролошка обољења и посттрауматска стања ”Др
Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, интернет
страници Министарства здравља Републике Србије и у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови“. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне
службе за запошљавање”Послови“. Пријаву са
документацијом доставити поштом или лично
на адресу: Специјална болница за неуролошка
обољења и посттрауматска стања ”Др Боривоје
Гњатић“, Стари Сланкамен, Др Боривоја Гњатића 50-52, 22329 Стари Сланкамен - Одељењу
за правне послове, са назнаком “Пријава на
оглас“ и навођењем радног места на које се
конкурише. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору
кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана истека рока за пријаву кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

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

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник.
Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. 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 разматране.

Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, путем поште на адресу: Специјална
болница за плућне болести “Озрен“ Сокобања,
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: “Пријава на оглас за спремача“ или лично у
просторијама болнице.

Индустрија и грађевинарство
“MARKO TRANS CARGO“
DOO BEOGRAD

тел. 065/860-5697, 065/865-6969
e-mejl: office@markotc.com

Руковалац грађевинском
механизацијом - багер/утоваривач
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен
стручне спреме; уверење о оспособљености руковалац грађевинском механизацијом, радно искуство је пожељно, није обавезно; рад на
терену. Начин конкурисања: Јављање кандидата на телефоне послодавца: 065/8605-697 и
065/865-6969, најкасније до 30.04.2020. године.

ФАБРИКА ШЕЋЕРА „ЦРВЕНКА“
25220 Црвенка, Масарикова 7
тел. 025/757-259

Инжењер електротехнике
Опис посла: Израда и ажурирање техничке документације, израда електричних шема,
координација рада тима за електро одржавање,
састављање извештаја о урађеним ремонтним
пословима, анализа насталих проблема, проналажење узрока, спровођење корективних и
превентивних мера.
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен),
електротехнички факултет или виша стручна спрема (VI), познавање енглеског језика,
познавање рада на рачунару, поседовање
возачке дозволе Б категорије, аналитичност,
систематичност и прецизност у раду.
Инжењер технологије
Опис посла: Организује и руководи ремонтним пословима на станици центрифугирања
шећера и паковања шећера. Вођа је ремонтне групе која обавља ремонтне радове у наведеним радним јединицама. Води рачуна о
извођењу и начину извођења ремонтних радова, као и извођењу других радова (реконструкција, доградња, замена појединих апарата и
уређаја). Води рачуна о технолошкој оправданости и могућности побољшања рада појединих апарата и уређаја. Планира свакодневне
радове и исте преко пословођа производње
рафинерије и руководиоца пакераја спроводи. Издаје радне налоге за извођење радова
из делокруга рада. Подноси одређене понуде на усвајање органима управљања погона.
Даје техничком директору и органу управљања
погона стручне предлоге. Издаје интерна упутства за рад на пословима из свог делокруга.
Сарађује са руководиоцима енергетске службе,
електро службе, машинске службе, грађевинске службе, набавне службе. Организује и руководи радом погона за време кампање у оквиру
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утврђених права и дужности. У току кампање
обезбеђује нормалан и оптималан рад прераде.
Сарађује са лабораторијом, магацином шећера,
котловницом.
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен),
технолошки факултет или виша стручна спрема (VI), познавање енглеског језика, поседовање возачке дозволе Б категорије, познавање
рада на рачунару, аналитичност, систематичност и прецизност у раду.
Машински инжењер
Опис посла: Контролише рад опреме, сачињава
спецификацију и по потреби наручује резервне
делове и материјал потребан за ремонт. Учествује у изради плана ремонта. Својим сталним
праћењем рада опреме спречава кварове,
делује превентивно на рад опреме. Води евиденцију евентуалних застоја уређаја и врши
анализу истих у циљу превенције. Стара се
о изради скица потребних резервних делова као и изради самих делова. Даје задатке
инспекционим браварима. Обезбеђује потребну документацију. Прегледа опрему заједно
са инспекционим браварима, после дефектаже предлаже дата решења. Даје упутство
за најбољи начин извођења ремонта. Даје
предлоге за ефикаснији рад опреме. Сарађује
са другим службама око преправки које могу
донети уштеде. Контролише рад инспекционих
бравара. Присуствује проби свих уређаја после
урађеног ремонта. Дужан је да спроводи и примењује прописане мере БЗНР, ЗОП и заштите
животне средине.
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен)
или виша стручна спрема (VI) машинског смера, познавање енглеског језика, поседовање
возачке дозволе Б категорије, познавање рада
на рачунару, аналитичност, систематичност и
прецизност у раду. Рок за пријаву је 30.04.2020.
године.

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 породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Б е о г ра д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАГНОЛИЈА”
11000 Београд, Радослава Грујића 7
e-mail: u.velickovic@magnolijavrtic.rs

Медицинска сестра - васпитач

Пословни центри НСЗ

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републи-

ке Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат мора да има: више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије) на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста;
средње образовање у складу са посебним законом, о чему као доказ прилаже оверену копију
диломе о стеченој стручној спреми медицинске
сестре - васпитача. Биографију слати искључиво на горе наведену имејл-адресу, у року од 8
дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити
осталу потребну документацију.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВРАЧАР”
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4084

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну
област Биологија ћелија и ткива

на Катедри за биологију ћелија и ткива
у Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Биофизика

на Катедри за општу физиологију и
биофизику у Институту за физиологију
и биохемију “Иван Ђаја”, на одређено
време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Морфологија, систематика и
филогенија животиња

на Катедри за морфологију, систематику
и филогенију животиња у Институту
за зоологију, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, непостојање сметње
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и отали услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком
и сепаратима научних и стручних радова доставити Архити Факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
08.04.2020. | Број 876 - 877 |
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Јагодина
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Методика наставе математике
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора методике наставе математике и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. Закон, 73/18,
67/19, 6/20 - др. закон), Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст број II-01-52 од 9.1.2017. године), одлукама о изменама и допунама наведеног правилника (Одлука број III-01-305/5 од
26.04.2018. гоидне и Одлука број III -01-1298/32
од 26.12.2019. године), као и непостојање
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверене фотокопије диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходим
степенима студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), биографију са подацима о досадашњем
раду, списак објављених научних, односно стручних радова као доказ надлежног органа и доказ о
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона
о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса
кандидату су обавезни да доставе и у електронском облику, на начин утврђен Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току избора у звање број IV-06279 од 11.4.2016. године и Одлуком о изменама
и допунама наведеног упутства број IV-06-62/6
од 17.1.2017. године (доступно на сајту Универзитета у Крагујевцу: www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
некомплетне пријаве неће се разматрати.

Косовск а Митровиц а
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „АЦА МАРОВИЋ”
Косово Поље

Оглас објављен у публикацији „Послови“11.03.2020.
године поништава се у целости.

К ра г у ј е в а ц
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ”

37258 Доњи Крчин, Крагујевачки друм бб
тел. 037/3795-180

Оглас објављен у публикацији “Послови” од
18.03.2020. године поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Конкурс објављен 29.01.2020. године у публикацији „Послови” бр. 866 поништава се у целости
за сва радна места (услед ванредних околности
и немогућности спровођења поступка конкурса
до краја и поштовања задатих рокова).

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА

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

Конкурс објављен у публикацији “Послови”
бр. 871, од 04.03.2020. године, односно чија је
исправка објављена у публикацији „Послови“
број 873, од 18.03.2020. године, поништава се
у целости (односи се на радно место: наставник
економске групе предмета).

К ра љ е в о

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЈАБУКА

26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10
тел./факс: 013/2624-059

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број
873, од 18.03.2020. године, поништава се у
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “МОША ПИЈАДЕ”
26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број
873, од 18.03.2020. године, поништава се у
целости.

Пож арeвац

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

12256 Волуја

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

Конкурс објављен у публикацији “Послови”
18.03.2020. поништава се у целости.

Нови Са д

См е д е р е в о

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ”

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“

Оглас објављен у публикацији„Послови“18.03.2020.
године поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “РАДОМИР ЛАЗИЋ”

Бач

Оглас објављен 18.03.2020. године, у публикацији „Послови“ број 873, за радно место: васпитач (2 извршиоца), поништава се у целости.

Панчево

11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Оглас објављен у публикацији “Послови” дана
18.03.2020. поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

ОБУСТАВА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
тел. 026/311-057

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Обуставља се конкурс за пријем у радни однос
наставника физике са 30% радног времена (6
часова недељне наставе), на одређено време
до повратка запосленог са дружности директора, објављен у публикацији „Послови“ бр. 872,
од 11.03.2020.

www.nsz.gov.rs

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998, 026/317-735

Оглас објављен у публикацији“Послови”11.03.2020.
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИЈА РАКИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

Оглас објављен у публикацији“Послови”18.03.2020.
поништава се у целости.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

11316 Голобок, Смедеревска Паланка
тел. 026/381-007

Ваљево
УНИВЕРЗИТЕТ “СИНГИДУНУМ”
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ И
ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА

Оглас објављен у публикацији“Послови”18.03.2020.
поништава се у целости.

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Суботица

Наставник у сва звања за
образовно-научно поље Друштвенохуманистичке науке, ужа стручна
област Туризам и хотелијерство

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ООШ „АДИ ЕНДРЕ“
24321 Мали Иђош, Главна 27

Конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови“ број 873 поништава се у
целости.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “МАЈШАНСКИ ПУТ”

24000 Суботица, Мајшански пут 87

Конкурс објављен у публикацији “Послови” од
18.03.2020. године, број 873, поништава се у
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

Конкурс објављен у публикацији “Послови”
број 873, од 18.03.2020. године, поништава се
у целости.

Шабац
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Оглас објављен 11.03.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ОБУСТАВА ОГЛАСА
ОШ “НАТА ЈЕЛИЧИЋ“

Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 18.03.2020.
године, за радно место: наставник немачког језика, обуставља се до даљег, односно до престанка
ванредног стања. Након престанка опасности од
ширења заразне болести КОВИД-19 и ванредног
стања, сви започети поступци се настављају.

ОБУСТАВА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Обуставља се поступак поводом расписаног конкурса за медицинског техничара на неодређено
време, који је објављен у публикацији „Послови“
од 18.03.2020. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до пет година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2017, 73/2018, 67/2019, 6/2020)
и Статута Факултета. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се на горенаведену адресу.

В ра њ е
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“
17530 Сурдулица, Власина Округлица
тел. 017/409-112

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 139
и чланом 140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020) и то: да поседује одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
стечено за наставника у подручју рада: разредне и предметне наставе у основној школи
и стручног сарадника и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има дозволу
за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и
стручног сарадника, односно положен стручни испит; да је прошао обуку и има положен
испит за директора установе; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела

насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да није
правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности, против кога није
покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани
кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” 88/201727/2018 др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020),
дужност директора може да обавља и лице које
има образовање из члана 140 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, 88/201727/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020) за наставника основне школе, дозволу за рад наставника или стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи образовања након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно
потписану) кандидат доставља: биографију
са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе за
време трајања мандата; оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за наставника, педагога или психолога
(дозвола за рад); потврду о радном стажу у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), уверење из надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за избор
директора, издато након објављивања конкурса; уверење основног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за наведена кривична дела, издато након објављивања конкурса; уверење привредног суда да
није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности, не старије од 30
дана; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверену фотокопију); лекарско уверење,
не старије од шест месеци, да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (оригинал или
оверена копија); извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког
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надзора у раду кандидата (уколико је кандидат
имао појединачни стручно-педагошки надзор);
уколико нема овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву на околност недостављања
извештаја; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања доставља кандидат на конкурсу
који је претходно обављао дужност директора
школе; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту за
директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора
школе); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом
достављају се непосредно секретаријату школе
или поштом на адресу: Основна школа „Академик Ђорђе Лазаревић“, Власина Округлица 17532, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Школа нема
обавезу враћања конкурсне документације.

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА
“8. МАРТ”
Прешево, Боре Вукмировића 26
тел. 017/660-095

1) Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
следеће услове за заснивање радног односа: да имају одговарајуће образовање и то:
више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне, основне академске или специјалистичке струковне студије) или на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер сруковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од намање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године - васпитач.
2) Музички сарадник
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: да
имају одговарајуће образовање и то: завршено
средње образовање - учитељ музичког васпитања.
3) Ложач, одржавалац зеленила
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: да
имају одговарајуће образовање и то: завршена средња школа, положен испит за руковаоца котлом на течно гориво са механизираним
ложењем.

5) Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: да
имају одговарајуће образовање и то: завршена
средња школа.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаве на конкурс
достављају: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија диплома), уверење - извод из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано
за кривична дела. Обавезни услови за заснивање радног односа: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања врши се претходна
провера психофизичких способности кандидата коју обавља надлежна служба за послове запошљавања применом стардардизованих
поступака. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
с одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу: Предшколска установа “8.
март“, Прешево, Боре Вукмировића 26, поштом
или лично, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Конкурси објављени 18.03.2020. године у публикацији „Послови“ поништавају се у целости.
Конкурси објављени 11.03.2020. године у публикацији „Послови“ поништавају се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Оглас објављен 26.02.2020. године, у публикацији „Послови“ број 870, поништава се у целости за радно место: наставник енглеског језика
и књижевности са 70% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног преко
60 дана.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости за
радно место: наставник биологије, на одређено
време ради замене одсутног преко 60 дана.

Зрењанин
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2
e-mail: osfarkazdin@beotel.net

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

4) Вешерка, праља
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: да
имају одговарајуће образовање и то: завршена
основна школа.

Огласи објављени у публикацији „Послови“
18.03.2020. године поништавају се у целости.
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ПОНИШТЕЊА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23000 Зрењанин, Гимназијска 2
тел. 023/580-641

Посао се не чека, посао се тражи

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
Узимајући у обзир да је 17.03.2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање привремено обустављен непосредан рад са странкама, због тренутне ситуације у Републици Србији,
узроковане ширењем вируса COVID-19, а у циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, обавештавамо вас о начинима комуникације са странкама:
- Прву пријаву лица на евиденцију и подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду за случај
незапослености поднети електронским путем.
- Достављање уверења о статусу лица на евиденцији спроводиће се електронским путем.
- Подношење захтева/пријава по расписаним јавним позивима/конкурсима спроводиће се електронским путем.
- Детаљне информације и обрасци доступни су на интернет порталу Националне службе: www.nsz.gov.rs, од
23.3.2020. године.
- Сви потребни обрасци које је неопходно доставити Националној служби налазе се на сајту Националне службе, опција Документи, потом опција Обрасци.
- Прибављање и допуна документације са клијентима оствариваће се електронским путем.
- Лицима заинтересованим за програм самозапошљавања као и онима који су већ поднели захтев за учешће у
наведеном програму доставиће се електронским путем презентација обуке „Пут до успешног предузетника.
- Послодавцима код којих ће, услед ванредног стања, доћи до прекида реализације програма, прекид ће се
третирати као одлагање извршења уговорних обавеза, до завршетка насталих околности.
Контакт телефони и мејл-адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне информације
у вези са радом филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ и истакнути су на улазним
вратима сваке филијале.

САОПШТЕЊЕ

27. март 2020. године, Београд
Дана 24. марта 2020. године, Влада Републике Србије донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, из тих разлога Национална служба за запошљавање обавештава кориснике о
следећем:
- Странке које нису у могућности да се пријаве на евиденцију незапослених и поднесу захтев за новчану накнаду електронским путем или путем поште, за време трајања ванредног стања, моћи ће ове радње да предузму
по престанку ванредног стања. За време ванредног стања прекинуће се рачунање рокова.
- Сматраће се да је достава решења и других писмена од стране органа, од којих почињу да теку рокови који
се не могу продужити (преклузивни рокови) извршена кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања. Од
овог дана почиње рачунање рокова за изјављивање жалби, приговора, других правних средстава, као и предузимање радњи које су везане за рокове који се иначе не могу продужавати. Ако је странка благовремено поднела
поднесак у време ванредног стања или пре истека 15 дана од престанка ванредног стања, није потребно да исти
поново подноси.
- Продужују се рокови за поступање управних органа (решавање по захтевима, жалбама, другим правним
средствима као и другим поднесцима странака) и исти ће се продужити 30 дана од дана престанка ванредног
стања.
Све информације можете пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs или се обратити надлежним филијалама путем телефона.
Катарина Јовичин
Бесплатна публикација о запошљавању
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Адресе
филијала НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

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

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

