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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

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

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи
пробни рад 3 месеца

Опис послова: планира и пружа услуге процеса
здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску
документацију, координира здравствено-васпитни рад здравствених и других радника на свом
микрореону, обавља патронажну посету и одговорна је за садржај рада, води дневник посета
и осталу документацију у служби, контактира и
сарађује са изабраним лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног
случаја, сарађује са представницима локалне
заједнице, хуманитарним организацијама, установама социјалне заштите и осталим установама
од значаја за породицу, прибавља и анализира
податке на основу којих се предузимају потребне мере у спречавању ширења заразних болести, израђује месечни, тромесечни и годишњи
извештај, обавља посете трудници, бабињари и
новорођенчету, одојчету, малом и предшколском
детету, као и лицу старијем од 65 година, као и
посете по налогу изабраног лекара свим популационим групама, обавља патронажне посете
оболелом од малигног обољења, психоза, шећерне болести, ендемског нефритиса, прогресивних
неуромишићних обољења и осталим популационим групама по налогу изабраног лекара, учествује у сагледавању потребе организованог кућног лечења, реализује и фактурише здравствене
услуге и одговорна је за тачност података, ради
и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре службе и главне сестре дома
здравља, којима је одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке,
општи смер: на основним студијама 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; познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење), стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању више, односно струковне медицинске
сестре, током пробног рада треба да одговори
радним задацима самосталног рада, поседовање
возачке дозволе Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о
упису у комору, фотокопију возачке дозволе и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.
Виша медицинска сестра - техничар
у амбуланти
пробни рад 3 месеца

Опис послова: припрема пацијенте за интернистички преглед и ЕКГ снимање, стара се о
исправности свих инструмената и уређаја, води
Бесплатна публикација о запошљавању

сву неопходну документацију при прегледу
пацијената, контролише и стара се о чистоћи
у просторијама, обавља послове описане код
медицинске сестре-техничара, ради из свог
домена на ЕКГ-у и холтеру у договору са доктором, аплицира медикаментозну терапију у случају потребе (хитан случај), обавља и послове
у оквиру ултразвучне дијагностике, фактурише
здравствене услуге које пружа, одговорна је за
потрошњу и залихе лекова и санитетског материјала, за свој рад одговорна је главној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и
начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке:
на основним студијама првог степена (струковне/
академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
општи смер; на основним студијама у трајању од
најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење), стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању више, односно струковне медицинске
сестре, током пробног рада треба да одговори
радним задацима самосталног рада. Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, 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

Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30

Књиговођа

пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: завршена средња економска школа, радно искуство у буџетском рачуноводству, што подразумева поседовање и потпуно
владање знањем из буџетског рачуноводства.
Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко писарнице
Дома здравља (соба бр. 3) на трећем спрату,
Булевар маршала Толбухина 30. Кандидати су
дужни да на пријави назначе за који конкурс
подносе пријаву. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице
на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина
30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити
лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине - специјалиста
педијатрије, изабрани лекар за децу
на одређено време до повратка
запосленог са одсуства, у Служби за
здравствену заштиту деце, школске
деце и омладине

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о завршеној специјализацији, фотокопију
дозволе за рад - лиценце, пожељно радно искуство на пословима спец. педијатрије, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.
Специјалиста опште медицине
у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентном патронажом

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију
уверења о завршеној специјализацији, фотокопију дозволе за рад - лиценце, пожељно радно
искуство на пословима доктора медицине најмање 3 године и 6 месеци, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном.
Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентном патронажом

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце, пожељно радно искуство на пословима доктора медицине најмање
6 месеци, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација и провере стручног знања који су важни за доношење
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли поред писарнице
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице
Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на
адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд,
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас“ или
лично доставити у писарницу Дома здравља
Раковица.

Национална служба
за запошљавање
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
11460 Барајево, Светосавска 91

Специјалиста педијатрије

у Служби за здравствену заштиту жена,
деце и омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање
специјалиста педијатрије, положен стручни
испит. Сви кандидати морају испуњавати опште
услове за заснивање радног односа утврђене
Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и
137/17) и посебним прописима везаним за јавне
службе: уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење суда не старије од
6 месеци). Уз пријаву кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у
оригиналу или овереним копијама, не старијим
од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања. Оглас је објављен
и на огласној табли Дома здравља „Др Милорад
Влајковић“ Барајево, односно на интернет страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“
Барајево и Националлне службе за запошљавање. Пријаве на оглас могу се поднети лично
или на писарници Дома здравља “Др Милорад
Влајковић“ Барајево, Светосавска 91, сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препоручено поштом на адресу, са назнаком: „За оглас
специјалиста педијатрије“.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности специјалиста епидемиолог
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, специјалиста епидемиологије, стручни испит, положен
специјалистички испит, лиценца, најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се
преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3),
на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина
30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. Пријавом
на оглас кандидат даје сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице, на трећем спрату, Булевар
маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА

Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676, факс: 011/2684-672
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

Одељење анестезиологије са
реаниматологијом, на одређено време
по основу замене до повратка радника
са боловања

Опис посла: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу
са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску
документацију; обавља медицинске мере код
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши
припрему болесника и асистира лекару при
интервенцијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава
лекара о стању пацијента; прати опште стање
пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор,
медицинску опрему, инструменте и материјал
за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља
послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према
епидемиолошким индикацијама, врши унос
података у области здравствене статистике,
води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању
давалаштва крви и компонената крви; врши
прикупљање крви, компонената класичним и
аферентним процедурама, тестирање крви,
прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме;
обавља послове медицинске сестре/техничара;
попуњава и допуњава документацију и податке о болеснику који се припрема за анестезију;
помаже лекару специјалисти анестезиологу и
лекарима на специјализацији у остваривању
свих манипулацијских техника везаних за
анестезиолошку праксу, интензивну терапију
и реанимацију; учествује у давању премедикације, анестезије и реанимацији; учествује у
давању премедикације, анестезије и реанимације; учествује у давању премедикације,
анестезије ван Универзитетске дечје клинике, у другим болницама, за узраст пацијената
који се лече на Универзитетској дечјој клиници; учествује у давању премедикације и анестезије у дијагностичком центру Универзитетске
дечје клинике при дијагностичким и интервентним процедурама у зони зрачења; учествује у
давању премедикације и анестезије у дијагностичким и интервентним процедурама у другим
медицинским установама, за узраст пацијента
до 18 година старости; учествује у давању премедикације и анестезије при хируршким интервенцијама у другим здравственим установама,
за одговарајући узраст пацијента; учествује
у пратњи пацијената на друге клинике ради
прегледа; поседује сертификат о обучености
за одржавање, опремање и тестирање медицинских апарата неопходних при анестезији
пацијената; у непосредном присуству лекара
специјалисте анестезиолога може да асистира
паретералну апликацију анестетичких средста-

ва и других фарамкодинамских супстанција;
спроводи пласирање периферне венске каниле по потреби за све пацијенте клинике, као и
из других болница, одговарајућег узраста (до
18 година); припрема и проверава исправност
опреме, као и припрему раствора и лекова за
анестезију и реанимацију приликом извођења
анестезије у другим установама, где иде са
анестезиологом из матичне куће; припрема и
одговара за исправност опреме и лекова предвиђених за транспорт пацијената у земљи као и
из других земаља; учествује са анестезиологом
у транспорту пацијената одговарајућег узраста,
до осамнаест година старости, на Универзитетску дечју клинику, као и из других земаља;
припрема и одговара за опрему и лекове за
извођење анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења; учествује у спровођењу анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења;
обавља редовне медицинске прегледе у Институту за медицину рада, због обављања послова у зони јонизујућег зрачења; одговоран је за
прописно вођење медицинске документације и
евиденције; учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе
које имају клиничке специфичности и захтевају
сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
стара се о спровођењу кућног реда; води рачуна о инвентару и одржавању истог; придржава се свих прописаних мера заштите на раду;
учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области
своје струке; учествује у развоју, примени и
унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење медицинске документације и евиденција; обавезан
је да стручним радом доприноси афирмацији
организационе јединице; по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних
задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца у
оквиру своје стручне спреме и оспособљености
стечене радом. За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одељења и главној сестри/
техничару одељења.
Медицинска сестра - техничар на
неонатологији

Одељење неонатологије, на одређено
време по основу замене до повратка
радника са боловања

Опис послова: медицинска сестра/техничар у
ОП блоку обавља послове анестетичара: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке
пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију; обавља
медицинске мере код болесника у поступку
неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
примењује прописану терапију и контролише
узимање лекова; врши припрему болесника и
асистира лекару при интервенцијама; учествује
у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира
виталне функције и др. показатеље; припрема
простор, медицинску опрему, инструменте и
материјал за рад; спроводи мере за спречавање
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања
медицински отпад на прописани начин; планира услуге процеса здравствене неге и подршке
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пацијенту у складу са праксом и стандардима
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију и у електронској форми, надгледа спровођење процеса
здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке
у спровођењу истог; прикупља, контролише и
врши упис здравствено-статистичких извештаја;
прати и врши унос показатеља здравствене
заштите; спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција - основне и специфичне мере, контролу
изолације - обавезно пријављивање болести;
прати рад апарата и монитора како би на време
уочила уколико дође до њиховог квара; учествује активно са лекаром у следећим процедурама: пријем неонаталног пацијента, хитан пријем
витално угроженог пацијента, пријем пацијента
из оперативне сале, премештај пацијента на
друго одељење или установу, отпуст пацијента, отпуст умрлог пацијента, посмртна нега и
премештај у клиничку капелу; по налогу лекара
узима материјал (крв и излучевине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке анализе, обележава епрувете и брине
се о времену слања; пунктира периферне венске и артеријске крвне судове у циљу узимања
крви за анализе, обележава епрувете и брине се
о времену слања; самостално примењује оксигениотерапију; спроводи физикалну терапију
и перкусиону дренажу, својим радом спречава
настанак декубита, контрактура и респираторних пнеумонија; самостално примењује ординирану клизму; учествује у припреми пацијената и
материјала за ексангвинотрансфузију и учествује у извођењу исте; самостално спроводи мере
здраствене неге у циљу спречавања оштећења
интегритета коже око колостоме-гасто или стоме на танком цреву, уретеростоме, нефростоме,
везикостоме; процена бола, давање ординираних аналгетика и примена нефармаколошких
метода аналгезије; давање наркотика интравенским путем и давање интравенских наркотика;
постављање електрода за ЕКГ и успостављање
континуираног праћења; учествовање у спровођењу свих дијагностичких процедура (рендген, ултразвук, пасажа, иригографија, МР, КТ);
припрема пацијента и опрему и успоставља
фототерапију; спроводи негу коже тела, лица,
усне дупље, гениталне регије, шака, стопала и
обавља свакодневно купање; пласира и уклања:
назогастричну, орогастричну, Шервудову сонду,
прати добијени садржај и количину, евидентира
и брине о проходности сонде, пласира и уклања
уринарни катетер, прати добијени садржај и
његову количину, евидентира и брине о проходности катетера, пласира и уклања ректални ктетер, прати добијени садржај и количину,
евидентира и брине о проходности катетера,
спроводи и прати исхрану (пероралну преко ГС,
ПЕГ-а), евидентира количину унетих материја,
припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералну исхрану интравенским путем,
прати толеранцију, припрема и апликује испланирану интравенску инфузиону терапију, самостално рукује инфузионим, шприц и ентералним
пумпама, припрема и апликује: интравенску,
интрамускуларну, субкутану, интрадермалну,
пер ос, пер ректум, инхалациону терапију и прати реакцију на исто, учествује у кардиопулмоналним реанимацијама пацијената, припрема и
даје ургентну терапију, прати количину, изглед и
фреквенцију елиминацију (урин, столица), евидентира, учествује у преоперативној припреми
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пацијента, припрема пацијента за хитну операцију, учествује у постоперативној нези пацијената, учествује у нези терминалних пацијената
и пружа неопходне информације за чланове
њихове породице, надзире узимање оброка и
поделу хране, води прописану евиденцију; организује и контролише спровођење личне и опште
хигијене пацијената, обавља здравствену негу
пацијената;
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра - здравствени техничар, педијатријски/
општи смер; положен стручни испит; најмање
6 месеци радног искуства. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу
замене до повратка радника са боловања - 2
извршиоца“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију радне књижице или другог
доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
додатно образовање или способљеност, дужина
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају. Оглас је
објављен и на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља
Републике Србије, огласној табли и интернет
страници послодавца. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Доктор специјалиста у
специјалистичкој делатности офталмологија
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши превентивне и куративне
офталмолошке прегледе свих популационих
група, врши прегледе оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије, врши
прегледе оболелих ради лечења и кориговања
вида, врши циљане офталмолошке прегледе
на захтев других лекара и по извршеном прегледу даје мишљење, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом
стању пацијента, ради у комисијама са посебним програмима у складу са позитивним законским прописима, одлукама органа управљања
и директора Дома здравља, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове
из области 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 и завршена специјализација из офталмологије; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из офталмологије; стручни испит; лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију лиценце или решења
о упису у комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима. 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.

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

Здравствени сарадник - аналитичар
у екотоксиколошкој лабораторији

у Одсеку за испитивање воде за пиће,
рекреацију и отпадних вода, у Одељењу
лабораторија за екотоксикологију
Центра за хигијену и хуману екологију,
на одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: Сарађује са
Одсеком за логистику, одсецима у Одељењу,
дефинише радне задатке при испитивању узорака и издаје интерне радне налоге за рад другим одсецима Одељења лабораторија. Ради
физичко-хемијске анализе параметара у оквиру контроле квалитета и исправности узорка у
Одсеку. Ради на опреми за коју је овлашћен за
рад. Одговоран је за одржавање опреме на којој
ради. Учествује у екстерној међулабораторијској
провери параметара испитивања квалитета и
здравствене исправности узорка. Рукује одређеном мерном опремом у Одсеку за инструменталну технику. Учествује у изради нових и усавршавању валидација и процени мерне несигурности
постојећих аналитичких метода. Издаје налоге
за рад техничарима за реализацију хемијских
анализа при испитивању узорака. Одговоран је
за надзор и контролу рада техничара. Обрађује
резултате испитивања и издаје извештај о
резултатима испитивања. За свој рад одговара
здравственом сараднику специјалисти токсиколошке хемије/санитарне хемије и непосредно
шефу Одељења, а обавља и друге послове и
задатке из делокруга рада Одељења по налогу
шефа Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним сту06.05.2020. | Број 880 - 881 |
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дијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, стручни испит у
складу са законом, знање једног светског језика,
знање рада на рачунару, пожељно искуство у
раду на пословима аналитичке хемије и познавање основних инструменталних техника, 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 - здравствени сарадник - аналитичар у
екотоксиколошкој лабораторији“. 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“ Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије, на огласној табли
ИЈЗС „Др Милан Јовановић 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 логистику Центра за
хигијену и хуману екологију, на
одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: Узима узорке
за испитивање, спроводи мере дезинфекције,
дезинсекције и дератизације. Врши узорковање.
Учествује у одређивању места узорковања. Евидентира податке на терену од значаја за лабораторијско испитивање. Врши одређене теренске
анализе и конзервисање узорака. Учествује у
пословима разврставања узорака при пријему,
евидентирања, уноса података из записника
о узорковању и уноса података о извршеним
лабораторијским испитивањима у базу података. Води рачуна о потребној опреми за терен.
Води бригу о чувању и транспорту узорака, као и
пратеће теренске опреме. Обавља друге послове и задатке из делокруга рада Одсека по налогу
шефа Одсека.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним 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,
шест месеци у наведеном звању, организационе
способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_
priljeva@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“
Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републи-
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ке Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан
Јовановић Батут“ и интернет страници ИЈЗС „Др
Милан Јовановић Батут“.

8. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен; стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Опис послова: према Правилнику о организацији
и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
2. Доктор медицине

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

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

за рад у Служби за хирургију

9. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одељењу за стационарно
лечење у Служби за педијатрију

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или
педијатријског смера, IV степен, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према
Правилнику о организацији и систематизацији
послова Опште болнице Крушевац.
10. Гинеколошко-акушерска сестра бабица у породилишту

3. Доктор медицине

у Одељењу акушерства Службе
за гинекологију и акушерство са
неонатологијом

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера, IV степен, стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.

4. Доктор медицине

11. Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за хирургију

за рад у Служби за урологију

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
5. Доктор медицине

за рад у Служби за психијатрију

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
6. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Служби за интерну медицину
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Опис послова: према Правилнику о организацији
и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
7. Медицинска сестра - техничар на
инфективном одељењу
за рад у Служби за пнеумофтизологију

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Опис послова: према Правилнику о организацији
и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају
психијатријску делатност,
које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка,
за рад у Служби за психијатрију

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.
12. Медицинска сестра - техничар

у ургентним службама и реанимацији
у Служби пријема и збрињавања
ургентних стања при Заједничким
медицинским пословима

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем
и биографију, са адресом, 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 издате од надлежног органа.
Приликом заснивања радног односа, кандидат
који се прима у радни однос је дужан да дос-

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

Медицина / Наука и образовање

тави наведену документацију у оригиналу или
оверене фотокопије. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на веб-сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити
у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и
називом и редним бројем радног места за које
се конкурише, а на адресу: Општа болница
Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

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 личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на веб-сајту Опште болнице
Крушевац и Министарства здравља Републике
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу: Општа болница Крушевац,
Косовска 16, 37000 Крушевац.

37000 Крушевац, Косовска 16

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

1. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

за рад на Одељењу за стационарно
лечење Службе за педијатрију,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене на
боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
или педијатријског смера, IV степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
2. Психолог на осталим болничким
одељењима

за рад у Служби за психијатрију Опште
болнице Крушевац, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или
мастер академске студије, одсек за психологију,
VII/1 степен, стручни испит у складу са Законом.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.
Кандидати за раднo местo 1 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, 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 издате од надлежног органа.
Кандидати за радно место 2 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, у складу са законом, 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).
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка
запослене са боловања

Опис послова: обавља послове у амбуланти који
предвиђају припрему пацијената за преглед,
асистирање лекару при интервенцијама, спровођење прописане терапије у амбуланти и на
терену, обављање патронажних посета, учествује у обављању систематских прегледа, вакцинација, стерилисање инструмената, мењање
катетера, рад на ЕКГ апарату, вођење прописане медицинске документације и евиденција, те
израда потребних извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и урина и на терену.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска
школа, смер општи, IV степен стручне спреме,
положен возачки испит Б категорије, положен
стручни испит. Уз захтев за заснивање радног
односа приложити: CV (кратку биографију),
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у
комору. Кандидати који се јаве на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата
одлучује директор Дома здравља Српска Црња.
Рок у коме кандидат мора бити обавештен о
избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Захтев за заснивање радног односа, са назнаком: „За радно место“, доставити
поштом или личном доставом у писарницу Дома
здравља Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15.

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.

Ч ач а к
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН ВУЧИЋЕВИЋ ЗВЕРАЦ“
32256 Братљево, Ивањица
тел. 032/761-602

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 88/17, 27/18 - други закони, 10/19 и 06/20) 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,
06.05.2020. | Број 880 - 881 |
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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 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” 88/2017, 27/18 - други
закони, 10/19 и 06/20), 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” 88/2017,
27/18 - други закони, 10/19 и 06/20) 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 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
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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 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 „Милан
Вучићевић Зверац“, 32256 Братљево, Ивањица,
са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Школа нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближа обавештења могу
се добити на телефон школе: 032/761-602.

Пирот

нажном 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 кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају опште услове који су
прописани Законом о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“
број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020) и Законом о раду. Кандидати треба да
поднесу: 1. попуњен и одштампан пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
презентацији Министарства; 2. доказ о одговарајућем образовању - оверена копија дипломе,
сведочанства о завршеној средњој школи; 3.
уверење о држављанству; 4. доказ о неосуђиваности за претходно наведена кривична дела;
5 доказ о знању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услови
се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Ужице
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ”

ОБУСТАВА ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/863-786, 031/865-174

Обуставља се конкурс (и све даље радње у вези
са спровођењем конкурса) за пријем у радни
однос за следеће радно место: наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи
и одређених стручних предмета у стручној школи са одељењским старешинством - наставник
клавира, за рад у издвојеном одељењу у Димитровграду, на неодређено време, са пуним радним временом (број извршилаца: 1), објављен у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ бр. 873, од 18.03.2020.

Оглас објављен 11.03.2020. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости за радна места: наставник разредне наставе, 1 извршилац;
наставник предметне наставе са 75,55% радног
времена, 1 извршилац, а на основу Инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја која се примењује од 16.03.2020. године, услед опасности од ширења заразне болести Covid 19 и ванредног стања које је на снази
у Републици Србији. Конкурс за наведена радна
места биће поново расписан одмах по окончању
ванредног стања у Републици Србији.

18300 Пирот, Вука Караџића 1

Сомбор

В ра њ е

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ
„ВУК КАРАЏИЋ”
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

ОБУСТАВА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“
Власина Округлица
17530 Сурдулица
тел. 017/409-112

Домар / школски мајстор

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка радника са
боловања

Обуставља се оглас објављен у публикацији
„Послови“ 08.04.2020. године, за радно место
директора школе.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност правос-
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Пријављивање на евиденцију националне
службе за запошљавање

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација ,,Послови“
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs
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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

