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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ

О КОНКУРСУ
ЗА УПИС 200 ПОЛАЗНИКА НА

ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА 
ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ 

ЈЕДИНИЦА

Министарство унутрашњих послова обавешта-
ва кандидате који нису у могућности да предају 
документацију по конкурсу за упис 200 полаз-
ника на Основну обуку припадника ватрогас-
но-спасилачких јединица, објављеном 05. мар-
та 2020. године у дневном листу „Политика“ 
са предвиђеним трајањем до 20. марта 2020. 
године, а услед доношења Одлуке о прогла-
шењу ванредног стања („Службени гласник 
РС“, број 29/2020 од 15. марта 2020. године), да 
ће исто моћи да учине након што се за то стекну 
услови, у року који ће накнадно бити објављен 
у дневном листу „Политика“ и на интернет пре-
зентацији Министарства унутрашњих послова.

За све ближе информације контакт телефони 
Националног тренинг центра за ванредне ситу-
ације су: 011/274-1044 и 011/274-0450.

ЛОЗНИЦА

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
тел. 015/561-411

Општински правобранилац

УСЛОВИ: Услови прописани чланом 10 Одлу-
ке о општиснком правогранилаштву општи-
не Љубовија (“Сл. лист Општине Љубовија” 
број1/2015): завршен правни факултет; поло-
жен правосудни испит; да је достојан правоб-
ранилачке функције; најмање три године рад-
ног искуства у правној струци после положеног 
правосудног испита.

ОСТАЛО: да је држављанин РС; да је пуно-
летан; да има прописану стручну спрему; да 
раније није престајао радни однос у државном 
органу, односно аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа; да није кривично 
осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на кон-
курс приложити следећу документацију у ори-
гинал или у овреној фотокопији (не старије 
од шест месеци): извод из МКР; уверење о 
држављанству; диплома о завршеном правном 
факултету; доказ о положеном правосудном 
испиту; доказ о радном искуству. Исправе који-
ма се доказује да раније ниије престајао радни 
однос у државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоу-
праве, због теже повреде дужности из радног 
односа; уверење МУП- ПУ да није правоснажно 

осуђиван на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана. Документи о чињеница 
о којима се води службена евиденција су: уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених и уверење о положеном правосудном 
испиту. Потребно је да учесник конкурса, уз 
напред наведене доказе, достави изјаву којом 
се опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидати учинити 
сами. Пријаве се подносе на адресу: Општина 
Љубовија - Општинско веће општине Љубо-
вија, Војводе Мишића 45 у року од 15 дана од 
дана објављивања. Непоптуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу Ненадовић 
Мирослав тел. 015/561-411.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

На основу члана 135 Закона о полицији („Служ-
бени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), и 
члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање радних 
места полицијских службеника у Министарству 
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, 
бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА 
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА 

Орган у коме се попуњавају радна места: 
Министарство унутрашњих послова - Дирек-
ција полиције, Полицијска управа у Сремској 
Митровици

Место рада: 
Полицијска управа у Сремској Митровици, Трг 
Ћире Милекића бр.1, Сремска Митровица

Радно место које се попуњава: 

Технички секретар
Полицијска управа у Сремској 

Митровици
1 (један) извршилац, утврђено под 

редним бројем 03.37.1.6 у акту о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Министарству 
унутрашњих послова

Врста радног односа:
Радни однос на неодређено време или на 
одређено време у својству приправника. 

Опис послова: 
Обавља једноставне рутинске задатаке који 
обухватају ограничен обим јасно дефиниса-
них задатака уз прецизно праћење и приме-
ну основних стандардних радних процедура и 
упутстава, у сврху основног нивоа одржавања 
услова рада:
- прима, заводи, распоређује, отпрема пошту и 
о томе води одговарајућу интерну евиденцију;
- обезбеђује идентификационе бројеве списа, 
аката и предмета;
- води евиденцију о присуству радника на 
послу;
- израђује службена акта, забелешке, писма 
и дописе, умножавање докумената и адреси-
рање службене поште;
- требује и дистрибуира потрошни материјал;

- води електронску коресподенцију;
- заказује и води евиденцију састанака, рокова 
и обавеза руководиоца; 
- израђује документацију за потребе службених 
путовања;
- врши комуникацију са странкама путем теле-
фона;
- спроводи странке према протоколу;
- усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтеви-
ма посла и степеном образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у 
складу са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови: 
Стечено средње образовање.

Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом 
о полицији (члан 137. и 138.) и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Министарству унутрашњих посло-
ва.

У изборном поступку проверавају се: 
Формално - правни услови - увидом у податке 
из пријаве и на основу расположиве докумен-
тације, 
Техничке компетенције (знања и вештине) - 
писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка 
и ситуације (студија случаја),  
Психолошки захтеви и базичне компетенције - 
стандардизованим психолошким тестовима и 
психолошким интервјуом, 
Здравствена способност - обављањем лекарс-
ког прегледа у референтној здравственој уста-
нови, Интервју - полуструктурисаним интервју-
ом. 

Знања, вештине и стручна оспособље-
ност, потребне за рад на радном месту, а 
које се проверавају и оцењују у изборном 
поступку су: 
- познавање пословне документације и основа 
пословне коресподецније, вођење и организа-
ција администрације, попуњавање различитих 
формулара, образаца и слично,
- Познавање рада на рачунару, скенеру, фото-
копир машини и факсу, 
- Израда евиденција, анализа и извештаја и 
заказивање састанака,
- Примање и слање дневне птт, е-маил поште и 
вођење евиденција о томе,
- Оспособљеност за обављање других посло-
ва који су у непосредној вези са полицијским  
пословима.

Датум оглашавања: 13.03.2020. године 
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет 
страници Министарства унутрашњих послова 
и огласној табли Сектора за људске ресурсе, 
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огласној табли Полицијске управе у Сремској 
Митровици, у дневном листу „Политика“ и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: 
Десет дана од дана објављивања конкур-
са у дневном листу „Политика“ и почиње да 
тече наредног дана од дана када је конкурс 
објављен. 

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор 
за људске ресурсе, Група за људске ресурсе 
ПУ Сремска Митровица, Трг Ћире Милекића 1, 
22000 Сремска Митровица (писарница Поли-
цијске управе у Сремској Митровици или путем 
поште), са назнаком - „За јавни конкурс за 
радно место Технички секретар у Полицијској 
управи у Сремској Митровици‘‘.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: 
Александра Зделар Маглић, 022/618-852, у 
периоду од 13,00 до 14,00 часова, сваког рад-
ног дана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: 
Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати; 
Кратка биографија; 
Оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања; 
Оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
Оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци); 
Оригинал уверења Основног и Вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од шест 
месеци); 
Очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована; 
Оверена фотокопија радне књижице или изво-
да из електронске базе података Централног 
регистра Фонда за пензијско - инвалидско оси-
гурање; 
Оверене фотокопије исправа којима се доказују 
подаци о радном искуству (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство), уколико кандидат 
исто поседује; 
Оверена фотокопија исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усаврша-
вању и посебним областима знања (уколико 
кандидат исто поседује); 
Оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
Доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије - нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс; 
Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега; 

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управа као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити фотокопије докумената које су ове-
рене пре 01.03.2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама. 

Датум отпочињања изборног поступка: 
30.03.2020. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог. 

НАПОМЕНА: 
Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење Основног и Вишег 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак и доказ да кандидат има пријављено 
пребивалиште на територији Републике Србије 
- најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс. 

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), про-
писано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке, орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. Ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлучи-
вање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 103 став 3) 

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућ-
ности: да Министарство прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учини сам. 

Препорука је да учесник конкурса сам достави 
сву неопходну документацију у циљу бржег и 
ефикаснијег спровођења конкурса. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола. 

                        Трговина и услуге

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “ЈЕЦА С”
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5

тел. 063/709-51-45

Женски фризер

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у 
наведеном занимању, радно искуство 6 месе-
ци, пробни рад 1 месец. Пријаве слати до 
10.04.2020. године.

“S COMPANY” DOO
11070 Нови Београд

Антифашистичке борбе 67
тел. 063/201-875

Књиговођа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању, радно искуство 6 месеци, 
рад у агенцијама и књиговодствени програм, 
по могућству ДП ПРОДУКТ (БИЗНИС СОФТ). 
Пријаве слати на e-mail: jovanka.stjepanovic@
scompanydoo.com.

БГ ЕЛИТ ФОТО+
11000 Београд, Трг републике - Тржни центар 

„Стакленац“
e-mail: konkurs@bgfoto.rs

Радник у фото-радњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 
основна информатичка обука; 12 месеци рад-
ног искуства. Заинтересовани кандидати тре-
ба да пошаљу CV на наведену имејл-адресу до 
10.04.2020. године.

СЗТР “ЗЕБРАНО“ ДОО
Крагујевац

тел. 069/77-21-99
e-mail: zebranokragujevac@gmail.com

Радник у производњи
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; радно искуство: пожељ-
но радно искуство, али није обавезно; возачка 
дозвола Б категорије, брзина, спретност; пред-
виђен пробни рад месец дана.

Возач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; радно искуство: обавез-
но минимум две годино/ искуства као активан 
возач, са утоваром и истоваром робе, возачка 
дозвола Б категорије; предвиђен пробни рад 
месец дана. Опис посла: утовар и истовар робе.

Столар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; пожељно радно искуство 
на овим пословима; возачка дозвола Б катего-
рије; предвиђен пробни рад месец дана.Посао се не чека, посао се тражи
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ОСТАЛО: Начин конкурисања: Заинтересовани 
кандидати своју радну биографију могу доста-
вити на имејл: zebranokragujevac@gmail.com, 
могу да се јаве лично у просторије послодав-
ца, улица Кнеза Михаила бр.48, сваког радног 
дана од 13 до 15 часова или могу да се јаве на 
контакт телефон: 069/77-21-99, најкасније до 
11.04. 2020. године.

ТОПЛИЧКИ ВИНОГРАДИ ДОО
18424 Гојиновац

тел. 060/545-3624, 063/407585

Књиговођа

Задаци радног места: вођење пословних књи-
га у књиговоственом програму PANTHEON, 
унос података у помоћне књиге и повезивање 
са ГК Обрачун учинака и праћење трошкова 
у производњи - погонско књиговодство,обра-
чун ПДВ-а,обрачун зарада и других личних 
примања, праћење стања залиха на магаци-
нима, усаглашавање стања, робно/финан-
сијско праћење законске регулативе у свим 
сегментима књиговодстав. Припрема подата-
ка за менаџерске извештаје, остали послови у 
домену књиговодства/рачуноводства на захтев 
менаџера.

УСЛОВИ: најмање VII степен стручне спре-
ме, економског смера, вишегодишње искуство 
на пословима рачуноводства у производњи, 
познавање пореских и рачуноводствених про-
писа и стандарда, познавање рада на рачуна-
ру (MS Windows, MS Office), тачност, ажурност, 
систематичност и одговорност у раду. 

Нудимо након пробног рада од 3 месеца уговор 
на неодређено. Примамљива зарада. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
КЛУБ СВЕТСКИХ ПУТНИКА КРУЗЕР

26000 Панчево, Вука Караџића 2

Конобар
пробни рад

2 извршиоиоца

УСЛОВИ: рад у сменама. Јављање кандидата 
на контакт телефон 064/136-0027.

“БАШ ЧЕЛИК” СЗТР
24000 Суботица, Максима Горког 29.

тел. 063/43-09-23
e-mail: natasamegasu@gmail.com

Продавац у продавници завеса
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било 
ком занимању, пожељно искуство од 6 месеци 
на сличним пословима али није услов. Позна-
вање рада на рачунару (Officе пакет, Windows), 
знање мађарског језика на средњем нивоу. Рад 
у сменама. Слање биографија на имејл, ближе 
информације на контакт телефон. Оглас остаје 
отворен до 11.04.2020. године.

V.I.P. SECURITY
Београд, Партизанске авијације 4/2

Службеник обезбеђења
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, радно искуство: небитно. 
Трајање конкурса: до попуне. Начин конкури-
сања: контактирање послодавца путем теле-
фона: 060/088-2747, 011/2281-668.

TIME PARTNER DOO
Београд, Растка Петровића 43

Спремачица - хигијеничарка
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV, V степен, радно иску-
ство небитно. Трајање конкурса: до попуне. 
Контактирање послодавца путем телефона: 
060/088-2747, 011/2281-668.

MOMENT VMV DOO
11080 Земун

тел. 060/800-26-30
e-mail: office@momentdoo.rs

Магационер
на одређено време од 2 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, није 
потребно радно искуство. Заинтересовани кан-
дидати своје пријаве могу слати на имејл-адре-
су: office@momentdoo.rs или се пријавити на 
број телефона: 060/800-26-30.

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

Пословођа машинске ауто-
перионице

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било 
којем занимању, возачка дозвола Б катего-
рије. Пријаве слати на e-mail: drago.gudalovic@
akgudalovic.rs.

АУТО-КУЋА „РАДЕ КОНЧАР”
11070 Нови Београд, Земунски пут 3

тел. 011/2139-523; 011/2145-523
e-mail: akkoncar@gmail.com

Ауто-механичар
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: ауто-механичар за рад у сервису на 
теретним возилима, на одређено време до 3 
месеца. Пуно радно време, III и IV степен, КВ 
ауто-механичар, ВКВ ауто-механичар. Пожељ-
но радно искуство од 6 месеци, рад у сервису на 
теретним возилима. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у часопису 
„Послови”. Пријаве на конкурс путем поште на 
горе наведену адресу, путем е-maila: akkoncar@
gmail.com и путем телефона на бројеве: 
011/2139-523 и 011/2145-523.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време до 24 месеца због 
повећаног обима посла, за рад у Служби 
за обављање заједничких послова Одсек 

правних послова

Опис посла: пружа техничку подршку у при-
преми појединачних аката и прикупља и при-
према документацију приликом израде аката, 
уговора и др.; прикупља податке за израду 
одговарајућих докумената, извештаја и ана-
лиза; издаје одговарајуће потврде и уверења; 
обавља административне послове у вези са 
кретањем предмета; води општи деловодник, 
пописе аката и заводи, разводи, архивира и 
задужује акта; врши распоређивање, отпрему и 
доставу документације и поште; пружа подрш-
ку припреми и одржавању састанака; припре-
ма и умножава материјал за рад; води евиден-
цију опреме и осталих средстава и стара се о 
набавци, чувању и подели потрошног канце-
ларијског материјала; води прописане евиден-
ције и ажурира податке у одговарајућим база-
ма; врши аминистративно - техничке послове 
везано за унос и обраду података; за свој рад 
одговоран је шефу одсека правних послова.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: стручна спрема/образовање: 
средње образовање. Додатна знања/испи-
ти/радно искуство: знање рада на рачунару. 
Кандидати подносе: пријаву на оглас; крат-
ку биографију; фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних; фотокопију уверења 
о држављанству; фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем образовању. Напомена: знање 
рада на рачунару провераваће се у току разго-
вора са кандидатима који буду испунили услове 
конкурса. 

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу Дома здравља 
Параћин или послати на адресу: Дом здраља 
Параћин, 35250 Параћин, Мајора Марка бр. 
10, са назнаком “Пријава на конкурс за радно 
место референт за правне, кадровске и адми-
нистративне послове“. Докази о испуњености 
услова за заснивање радног односа за напред 
наведено радно место подносе се у неовереним 
копијама. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа на сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије и публи-
кацији „Послови”, код Националне службе за 
запошљавање. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговре-
мене, недозвољене, непотписане пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По 
завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. За све информације 
можете се обратити на телефон 035/573-186.

Трговина и услуге / Медицина

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби радиолошке 

дијагностике при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време на 3 месеца због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Кандидати подносе: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме), оверену фотокопију Лиценце издате од 
надлежног органа .

2. Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство 
у Служби за економске послове, на 
одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стру-
чне спреме, знање рада на рачунару. Кандида-
ти подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована, фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), изјаву или доказ 
о познавању рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Кру-
шевац. 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. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком “за 
оглас” са називом и редним бројем радног мес-
та за које се конкурише, а на наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

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, 

због повећаног обима посла до 6 месеци
УСЛОВИ: образовање: средње образовање. 
Додатна знања / испити: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци искуства у наведе-
ном звању. Кандидати морају предати: кратку 
биографију (CV); пријаву на оглас; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце.
2. Спремач/спремачица просторија 

у болничким установама 
специјализованим за психијатрију и 
на психијатријским одељењима, на 

одређено време због повећаног обима 
посла до 6 месеци

УСЛОВИ: образовање: основно образовање. 
Кандидати морају предати: кратку биографију 
(CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
доказа о завршеном основном образовању.

3. Помоћни радник у кухињи
на одређено време, због повећаног 

обима посла до 6 месеци

УСЛОВИ: образовање: основно образовање. 
Кандидати морају предати кратку биографију 
(CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
доказа о завршеном основном образовању.

4. Фризер-берберин
у посебним условима рада, на одређено 
време, због повећаног обима посла до 6 

месеци

УСЛОВИ: образовање: средње образовање; 
изузетно: основно образовање и радно иску-
ство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу ове уредбе. Кандидати морају 
предати кратку биографију (CV); пријаву на 
оглас; оверену фотокопију доказа о завршеном 
образовању; за кандидате који имају основно 
образовање, потврду о радном искуству на 
наведеним пословима у трајању од најмање 
две године.

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

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

1. Доктор медицине

Опис посла: Пружа све видове медицинске 
заштите градјанима свих узраста, учествује у 
здравственом васпитању грађана, води про-
писану медицинску документацију, одговара 
за стручност рада своје екипе, врши и друге 
послове по налогу начелника службе и дирек-
тора Дома здравља Ковин.

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. Уз пријаву се подно-
си кратка биографија и докази о испуњености 
услова конкурса (у неовереним фотокопијама).

2. Доктор медицине
на одређено време до повратка одсутног 

радника

Опис посла: Пружа све видове медицинске 
заштите грађанима свих узраста, учествује у 
здравственом васпитању грађана, води про-
писану медицинску документацију, одговара 
за стручност рада своје екипе, врши и друге 
послове по налогу начелника службе и дирек-
тора Дома здравља Ковин.

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. Уз пријаву се подно-
си кратка биографија и докази о испуњености 
услова конкурса (у неовереним фотокопијама).

3. Спремачица

Опис посла: врши чишћење пословних просто-
рија и простора око објекта, стара се о обез-
бедјењу хигијенских услова у објектима уста-
нове, на основу овлашћења врши доставну 
службу за потребе установе, прикупља радна 
одела, разно рубље,и други веш који користе 
службе, те га предаје вешерки на прање, одго-
вара за средства којима рукује, врши дезинфек-
цију просторија, предмета и прибора, сакупља 
смеће и износи га из пословних просторија, 
врши и друге послове по налогу надлежних 
руководилаца.

УСЛОВИ: Основна школа, држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву се подноси кратка 
биографија и докази о испуњености услова 
конкурса (диплома, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених) у неовере-
ним фотокопијама.

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дома 
здравља Ковин - Одсек за правне послове, ул. 
Трг ослобођења бр.4, 26220 Ковин или донети 
лично у канцеларију Одсека за правне послове 
број 57, на другом спрату. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Правна служба Дома здравља.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 „СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине специјалиста 
интерне медицине

Доктор медицине специјалиста 
неурологије

УСЛОВИ: ВСС медицински факултет; стручни 
испит; специјалистички испит из интерне меди-
цине односно неурологије; лиценца; најмање 
три године и шест месеци радног искуства у 
звању доктор медицине. Кандидат је дужан 
уз пријаву на оглас приложи и следећу доку-
ментацију у фотокопији: диплома о заврше-
ном медицинском факултету, уверење о поло-
женом сручном и специјалистичком испиту, 
лиценца издата од надлежног органа, кратка 
биографија са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве се подносе поштом на наведену адресу 
болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока 
и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ЂОРЂЕ”
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67

тел. 034/6811-880

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, за рад у Служби 

за здравствену заштиту одраслог 
становништва - тросменски рад

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидати морају испуњавати и сле-
деће посебне услове: знање рада на рачунару. 
Уз пријаву се подносе у неовереној фотоко-
пији следећа документа за: медицинска сестра 
- техничар: диплома о завршеној медицинској 
школи, уверење о положеном стручном испиту, 
фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме), лиценца 
или решење о издавању лиценце и и решење 
о упису у именик Коморе медицинских сестара 
и техничара Србије; кандидати који имају рад-
но искуство - фотокопију радне књижице или 
други одговарајући доказ о радном искуству; 
фотокопију важеће личне карте и личну и рад-
ну биографију са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора о раду дужан је да 
достави: доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима, уверење да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак (уверење суда) и не сме бити старије од 6 
месеци, уверење да кандидат није осуђиван за 
дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење МУП-а) и не сме 
бити старије од 6 месеци. Оглас се објављује 
код Националне службе за запошљавање  и 
на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs), као и на веб-страници 
Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола (www.
dztopola.rs). Рок за подношење пријаве је осам 
(8) дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Кандидати који се јаве на оглас могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку 
о пријему, о чему ће одлучити директор Дома 
здравља “Свети Ђорђе” Топола. Пријавом на 

оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Одлука о избору кандидата ће бити 
донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава и иста ће бити објављена 
на веб-страници Дома здравља “Свети Ђорђе” 
Топола. Кандидати који не буду изабрани не 
могу захтевати повраћај достављених докуме-
ната. Контакт телефон: 034/6811-880. Пријаве 
се подносе лично или путем поште на адресу: 
Дом здравља „Свети Ђорђе” Топола, Булевар 
вожда Карађорђа 67, са назнаком “Пријава 
на оглас за радно место доктора медицине“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ СА 
СТАЦИОНАРОМ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел./факс: 015/581-311, 581-656

e-mail dzkrupanj@gmail.com

Виша медицинска сестра - техничар 
у стационару

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: Високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне академске) 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.05.2005.године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање две година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.септемра 2005.године. Стручни испит 
Лиценца. Најмање шест месеци радног иску-
ства у звању више, односно струковне сестре. 
Кандидати уз пријаву подносе следећу доку-
ментацију: диплому о завршеној Вишој школи 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о положеном стручном испиту (оригинал или 
оверена фотокопија), лиценцу (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о радном искуству 
у звању више, односно струковне сестре кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених/
венчаних (не старију од 6 месеци); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци).

Медицинска сестра - техничар у 
стационару
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање, стручни испит, лиценцу. 
Најмање шест месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре/техничара. Кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: доказ 
о завршеној средњој школи (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о положеном струч-
ном испиту(оригинал или оверена фотокопија), 
лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о радном искуству у звању медицинске 
сестре-техничара, кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних (не старију 
од 6 месеци), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе на адресу: Дом 

здравља “Крупањ” са стационаром Крупањ, 
улица Владе Зечевић 61, 15314 Крупањ или 
непосредно у Дом здравља “Крупањ”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце и 
најмање 6 месеци искуства у звању доктора 
медицине. Као доказе о испуњености услова 
кандидати треба да доставе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о врсти и степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења (потврде) о поло-
женом стручном испиту за доктора медицине, 
оверену фотокопију лиценце доктора медици-
не, доказ о радном искуству и фотокопију лич-
не карте.

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
положен стручни испит, поседовање лицен-
це и најмање шест месеци искуства у звању 
медицинске сестре/техничара. Као доказе о 
испуњености услова кандидати треба да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о врсти и степе-
ну стручне спреме, оверену фотокопију уве-
рења (потврде) о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце, доказ о радном 
искуству и фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати писмену 
пријаву, са траженим документима, достављају 
лично на писарницу установе или поштом на 
горе наведену адресу Дома здравља Бач, у 
затвореном коверту са назнаком: „пријава 
за конкурс за заснивање радног односа“ (са 
навођењем „За доктора медицине“ односно „За 
медицинску сестру - техничара“), најкасније у 
року од 10 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Овај оглас ће се објави-
ти на сајту Министарства здравља Републике 
Србије и Дома здравља Бач. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу је помоћ-
ник директора Драган Копања. Неблаговре-
мене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће 
одбачене решењем. Одлука о избору канди-
дата биће објављена на огласној табли Дома 
здравља Бач и биће достављена на адресу свих 
кандидата. Достављена документација неће се 
враћати кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 75

Оглас за пријем у радни однос на неодређено 
време у Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад, на 
радно место логопед, који је објављен у пуб-
ликацији Послови, дана 11.3.2020. године, број 
872. поништава се у целости.

Медицина

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
изабрани лекар у Амбуланти „Јасика“ 

Службе, опште медицине, на одређено 
време, ради замене привремено одсутне 

запослене до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршен медицински 
факултет VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору. Кандидати који 
се пријављују на оглас достављају: пријаву у 
којој наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад или решења о упису у 
комору; изјаву да су здравствено способни за  
послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. 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. О потреби спровођења даљих раз-
говора са кандидатима  који се јаве на оглас, 
а ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему, одлучује 
директор. О коначном избору кандидата 
одлучује директор. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведени документ у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

1. Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава

Опис послова: врши припрему радног просто-
ра, прибора и материјала потребног за рад у 
Заводу и на терену, води рачуна о исправности 
опреме и апарата за рад (дневно, недељно, 
месечно одржавање), а према упутствима про-
извођача, учествује у вођењу прописане доку-
ментације, учествује у изради периодичних 
извештаја, учествује у изради документације 
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уко-
лико постоји потреба за изменом процеса рада, 
води рачуна о правилном руковању медицин-
ским отпадом и заштити и очувању животне 
средине, врши пријем добровољних давалаца 
(ДДК), регистрацију и унос података у инфор-
мациони систем у заводу и на терену, помаже 
ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на 
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК 
у Заводу и на терену, одређује АБО крвногру-
пну припадност ДДК оријентационом методом 
на плочици у Заводу и на терену, врши вене-
пункцију даваоца крви, узима узорке крви за 

имуносеролошка тестирања у Заводу и на 
терену, брине о ДДК за време и непосредно 
након давања крви у Заводу и на терену, учест-
вује у збрињавању нежељених реакција код 
ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке 
узете крви од ДДК лабораторији за тестирање 
уз спроводну листу, доставља узете јединице 
крви лабораторији за производњу продуката 
од крви, уз спроводну листу,обавља и друге 
послове из делокруга рада техничара IV сте-
пена трансфузијског смера сходно потребама 
Завода, за свој рад одговара главном техни-
чару Одељења, главном техничару Службе, 
шефу Одељења, начелнику Службе, главном 
техничару завода и директору Завода.

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: 
средња стручна спрема, стручни испит, лицен-
ца, најмање 6 месеци радног искуства у том 
звању. Потребна документација: пријава на 
оглас, фотокопија дипломе/уверења о завр-
шеној медицинској школи лабораторијског или 
општег смера, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце, 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија личне карте, кратка биографија 
(CV), доказ о радном искуству у виду уверења/
потврде послодавца, фотокопије радне књи-
жице и др...

2. Доктор медицине
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава
на одређено време због повећаног 

обима посла

Опис послова: обавља здравствене прегле-
де добровољних давалаца крви у Заводу и 
на терену, збрињава нежељене реакције код 
давалаца крви, организује и руководи радом 
мобилне екипе на терену, стара се о стручном 
и савесном раду екипе, учествује у реализацији 
програма прикупљања крви, води прописани 
здравствену документацију и евиденцију, учест-
вује у изради документације ИМС-а, сарађује 
са организаторима акција прикупљања крви и 
медијима на терену, врши мотивацију добро-
вољних давалаца за донорске аферезне про-
цедуре, обавља и друге послове из делокруга 
рада Одељења за давалаштво крви.

УСЛОВИ: високо образовање- на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, положен стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Потребна докумен-
тација: пријава на оглас, фотокопија дипломе 
о завршеном медицинском факултету, фото-
копија уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопија лиценце, фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, фотокопија личне 
карте, кратка биографија (CV), доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, 
фотокопија радне књижице и сл..

3. Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава, на одређено 
време, до повратка на рад запослене 

која се налази на породиљком одсуству

Опис послова: врши припрему радног просто-
ра, прибора и материјала потребног за рад у 
Заводу и на терену, води рачуна о исправности 
опреме и апарата за рад (дневно, недељно, 
месечно одржавање), а према упутствима про-
извођача, учествује у вођењу прописане доку-
ментације, учествује у изради периодичних 
извештаја, учествује у изради документације 
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уко-
лико постоји потреба за изменом процеса рада, 
води рачуна о правилном руковању медицин-
ским отпадом и заштити и очувању животне 
средине, врши пријем добровољних давалаца 
(ДДК), регистрацију и унос података у инфор-
мациони систем у заводу и на терену, помаже 
ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на 
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК 
у Заводу и на терену, одређује АБО крвногру-
пну припадност ДДК оријентационом методом 
на плочици у Заводу и на терену, врши вене-
пункцију даваоца крви, узима узорке крви за 
имуносеролошка тестирања у Заводу и на тере-
ну, брине о ДДК за време и непосредно након 
давања крви у Заводу и на терену, учествује у 
збрињавању нежељених реакција код ДДК у 
Заводу и на терену, доставља узорке узете крви 
од ДДК лабораторији за тестирање уз спровод-
ну листу, доставља узете јединице крви лабо-
раторији за производњу продуката од крви, уз 
спроводну листу,обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара IV степена трансфу-
зијског смера сходно потребама Завода, за свој 
рад одговара главном техничару Одељења, 
главном техничару Службе, шефу Одељења, 
начелнику Службе, главном техничару завода 
и директору Завода.

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: 
средња стручна спрема, стручни испит, лицен-
ца, најмање 6 месеци радног искуства у том 
звању. Потребна документација: пријава на 
оглас, фотокопија дипломе/уверења о завр-
шеној медицинској школи лабораторијског или 
општег смера, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце, 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија личне карте, кратка биографија 
(CV), доказ о радном искуству у виду уверења/
потврде послодавца, фотокопије радне књижи-
це и др.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања јавног огласа у публи-
кацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Оглас је објављен и на веб сајту 
Министарства здравља Републике Србије и 
wеб сајту Завода за трансфузију крви Војводи-
не. Пријаве се подносе путем поште на адресу: 
Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук 
Вељкова 9а, 21112 Нови Сад, са назнаком “За 
оглас“ или непосредно управи Завода за тран-
сфузију крви Војводине сваког радног дана од 
8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

Медицина

Национална служба
за запошљавање www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23

тел. 018/830-118

Доктор медицине
на одређено време до две године, за 
рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих, са кућним лечењем и 
здравственим амбулантама са одсеком 

за ХМП и санитетски превоз

УСЛОВИ: високо образовање VII/1 степен стру-
чне спреме; медицински факултет на инте-
грисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, од 10 сеп-
тембра 2005 године, на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10 сеп-
тембра 2005 године; положен стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине, знање рада на рачу-
нару. Као доказ испуњености услова за радно 
место за које подносе пријаву на оглас, канди-
дати су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце; уверења о 
држављанству не старије од 6 месеци; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених - 
уверење суда да се не води кривични поступак, 
не старије од 6 месеци, уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван, не старије 
од 6 месеци, CV - кратка биографија са адре-
сом.

Стоматолошка сестра - техничар
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме 
(средња медицинска школа смер стоматолош-
ка сестра - техничар); положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежној 
комори. Као доказ испуњености услова за рад-
но место за које подносе пријаву на оглас, кан-
дидати су дужни да доставе следеће: оверена 
фотокопија дипломе о завршеној школи, овере-
на фотокопија уверења о стручном испиту, ове-
рена фотокопија лиценце или решење о упису 
у надлежној комори, оверена фотокопија уве-
рења о држављанству не старије од 6 месеци, 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, уверење суда да се не води кривич-
ни поступак, не старије од 6 месеци, уверење 
полицијске управе да кандидат није осуђиван 
не старије од 6 месеци, CV кратка биографија 
са адресом.

ОСТАЛО: Опис послова из Правилника о сис-
тематизацији радних места Дома здравља. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Неблаговремене  
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати који испуњавају услове огла-
са, могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација, које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. Конач-
ну одлуку доноси директор. Кандидататима 
који не буду изабрани не враћа се конкурсна 
документација, а исту могу преузети у прос-
торијама управе. Изабрани кандидати дужни 
су да достави лекарско уверење о здравстве-
ној способности за послове које ће обављати 
и фотокопију личне карте. Потребна докумен-

та доставити лично у затвореној коверти или 
поштом на адресу:Дом здравља Сокобања, ул 
Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања са 
назнаком „Пријава на оглас”. 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Портир – чувар
за потребе Одсека за ППЗ 

(противпожарну заштиту), ФТО 
(физичко-техничко обезбеђење) и 

телефонску комуникацију у Служби 
за техничке и помоћне послове, на 
одређено време у трајању до шест 
месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: средње или основно образовање, 
положен стручни испит из области ППЗ. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли или основној школи; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту из области ППЗ; 
уверење да кандидат није осуђиван (издаје 
надлежна ПУ МУП-а), не старије од шест месе-
ци; уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (издаје надлеж-
ни суд), не старије од шест месеци. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове 
________” (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву).

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
за потребе Одсека за одржавање 
хигијене у Служби за техничке и 

помоћне послове, на одређено време до 
шест месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена). 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).

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА “СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 47

Доктор медицине
УСЛОВИ: Опис посла из Правилника о орга-
низацији и сисематизацији послова у Дому 
здравља Свилајнац објављен на сајту ДЗ Сви-
лајнац http:/dzsvilajnac.com/. Општи услови за 
заснивање радног односа утврдјени Законом 
о раду (“Службени гласник РС”, број 24/2005, 
113/2017) и посебни услове утврђени Пра-
вилником о организацији и сисематизацији 
послова у Дому здравља Свилајнац: завршен 
медицински факултет - високо образовање на 
интегрисаним академским студијама по пропи-
су који уредјује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уредјивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, положен струч-
ни испит за доктора медицине, лиценца за рад 
Лекарске коморе Србије, радно искуство у стру-
ци најмање 3 (три године). Кандидат је обаве-
за да уз пријаву на овај оглас достави у ориги-
налу или овереној копији следећа документа: 
диплому о завршеном Медицинском факултету, 
уверење о положеном стручном испиту за док-
тора медицине, лиценцу за рад Лекарске комо-
ре Србије, извод из матичне књиге родјених, 
извод из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме) уверење о држављан-
сту РС, очитану личну карту или копију личне 
карте. Кандидат прилаже и кратку биографију 
са обавезним контакт подацима (e-mail или 
број мобилног телефона). Кандидати који уђу 
у ужи избор могу бити позвани на разговор 
ради добијања додатних информација које 
могу бити битне за доношење одлуке о прије-
му. Евентуални позив на разговор биће упућен 
посредством достављених контакт података. 
Изабрани кандидат дужен је да у року од 8 дана 
од дана када је обавештен о избору достави 
документацију потребну за заснивање радног 
односа. Лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које засни-
ва радни однос. Доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак да оптужниц није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда ).Уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Дозволу за 
рад - лиценцу коју је издала надлежна Лекар-
ска комора (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу) доказ о радном искуству 
у струци (фотокопија уговора о раду, потврда о 
радном стажу у струци и сл.)Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе 
у захтеваном року са њим се неће засновати 
радни однос. Пријаву на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос, подаци 
се не могу користити у друге сврхе . Подацима 
рукује и податке обрадјује дом здравља Сви-
лајнац. Оглас објавити код Националне служ-
бе за запошљавање, а доставити и Министар-
ству здравља ради објавливања на интернет 
страници Министарства. Пријаву и потребну 
документацију доставити у затвореној коверти, 
преко писарнице Правне службе ДЗ СВилајнац 
или поштом нагоренаведену адресу са назна-
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ком “Пријава на јавни оглас за пријем у радни 
однос за радно место доктора медицине”. Рок 
за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављиванај огласа у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблгаговремене пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору биће објавље-
на на сајту Дома здравља Свилајнац http:/
dzsvilajnac.com/ од када и тече рока за правно 
поступање по истој. кандидати неће бити лич-
но обавештавани, а послата документа неће 
бити враћана. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Контакт телефон је 035/321-105.

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

Дефектолог
Опис послова: обавља послове превенције, 
ране детекције и дијагностичке процене говор-
них и језичких поремећаја; примењује специ-
фичне методе третмана у процесу хабилита-
ције и рехабилитације особа са поремећајем 
говорних и језичких поремећаја; сачињава 
планове и програме третмана, као и извештај о 
раду; сарађује са докторима медицине и другим 
здравственим сарадницима по питања третма-
на; врши логопедску детекцију и тријажни ода-
бир деце са говорним сметњама, врши лого-
педску дијагностику ради утврђивања врсте и 
степена оштећења, организује третман групног 
логопедског рада, врши корекцију оштећења, 
учествује у тимском раду, рад обавља у предш-
колској установи, основној школи и породици. 
Услови: 1. високо образовање: - на студијама 
другог степена (мастер академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, 2. Положен стручни испит. Кан-
дидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, уверење о положеном стручном испиту. 
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 (прет-
ходно искуство о раду, просечна оцена током 
школовања, дужина трајања школовања, 
познавање рада у електронском здравственом 
картону, додатно образовање или оспособље-
ност, итд.) О избору кандидата одлучује дирек-
тор. Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана, од 
дана објављивања. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на адресу: Дом здравља „Нови Сад” Нови 
Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр. 
75, са назнаком „за јавни оглас радно место 
„дефектолог “ на неодређено радно време”. Ако 
последњи дан рока пада у нерадни дан (субо-
та и недеља) или на дан државног празника, 
рок за подношење пријаве истиче првог наред-
ног радног дана. Пријаве са непотпуним пода-
цима 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 вра-
тити 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.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време до 24 месеца због 
повећаног обима посла, за рад у Служби 

за здравствену заштиту одраслог 
становништва
2 извршиоца

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

Опис посла: у тиму са докторима медицине и 
другима или самостално, спроводи превен-
тивне и куративне мере, по налогу доктора 
медицине или доктора медицине специјалис-
те у установи и на терену, у оквиру теренског 
рада; припрема болесника за дијагностичко-те-
рапијске процедуре и припрема ординацију, 
опрему и уређаје за рад; учествује у дијаг-
ностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и 
др.) и врши антропометријска мерења; врши 
дезинфекцију и стерилизацију материјала и 
инструмената; правилно одлаже медицински 
отпад; води целокупну прописану медицинску 
документацију, врши електронско фактури-
сање, наплаћује партиципацију, предаје новац 
на благајну, спроводи имунизацију, давање 
ампулиране терапије (ињекција и инфузија) по 
налогу изабраног лекара; учествује у пружању 
прве помоћи у хитним случајевима; учествује у 
здравствено-васпитном раду; учествује у зака-
зивању прегледа; контролише документацију, 
чува медицинску документацију пацијената од 
неовашћеног приступа, копирања и злоупо-
требе, води статистичке извештаје и у потпу-
ности проверава тачност података; учествује у 
раду комисије за спровођење јавних набавки, 
именоване решењем; директора у складу са 
Законом о јавним набавкама. Обавља посло-
ве на које је овлашћен решењем или одлуком 
директора, а који су из делокруга рада службе 
у оквиру свог степена стручне спреме односно 
образовања, радне способности и занимања. 
За свој рад одговоран је главном медицинском 
техничару и начелнику службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: средње образовање; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре / технича-
ра. Кандидати подносе: пријаву на оглас, крат-
ку биографију, фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних, фотокопију уверења 
о држављанству, фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце или решења о упису у надлеж-
ну комору, доказ да кандидат има најмање 
шест месеци радног искуства у звању меди-
цинске сестре - техничара (потврде, уверења и 
сл.). Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса, доне-
ти лично у писарницу Дома здравља Параћин 
или послати на горенаведену адресу, са наз-

наком: “Пријава на конкурс за радно место 
медицинска сестра/техничар у амбулнти за 
рад у служби за здравствену заштиту одраслог 
становништва због повећаног обима посла”, 
односно: “Пријава на конкурс за радно место 
медицинска сестра/техничар у амбуланти за 
рад у служби за здравствену заштиту одраслог 
становништва, ради замене привремено одсут-
ног радника”. Докази о испуњености услова за 
заснивање радног односа за напред наведена 
радна место подносе се у неовереним копијама. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа на сајту Министарства 
здравља Републике Србије и у публикацији 
„Послови”, код Националне службе за запо-
шљавање. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Неблаговремене, недоз-
вољене, непотписане пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА 
“ЈОВАН РИСТИЋ”

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Возач
у санитетском превозу у Служби 
за здравствену заштиту одраслих 

становника и запослених са хитном 
медицинском помоћи, кућним лечењем 

и стоматолошком здравственом 
заштитом, на одређено време од годину 

дана

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозво-
ла Б категорије. Уз пријаву на оглас кандидат 
треба да приложи: кратку биографију, диплому 
о стеченој стручној спреми, фотокопију возач-
ке дозволе, фотокопију (или извод ишчитане) 
личне карте, лекарско уверење о здравственој 
способности за управљање моторним возилом. 
Документацију доставити у овереним фото-
копијама. Достављена документација се не 
враћа. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Оглас је објављен на огласној табли и интер-
нет презентацији послодавца, у публикацији 
“Послови” који издаје НСЗ и веб-сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Пријаве 
се могу доставити лично или слати на горена-
ведену адресу са назнаком “Пријава на оглас”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума, Орловићева бб

тел. 022/479-365

Администратор информационих 
система и технологија - 

информатичар

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на студијама 
у трајању до три године, по пропису, који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; изузетно: средње образовање и 
радно искуство на тим пословима стечено до 
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дана ступања на снагу ове уредбе. Кандида-
ти подносе: пријаву са кратком биографијом, 
адреса, контакт телефон, оверену фотокопију 
дипломе, доказ о радном искуству уколико кан-
дидат има средње образовање. Опис посла 
утврђен је Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у 
ДЗ Рума. Пријаве на оглас предају се поштом 
или лично у Секретаријату ДЗ Рума од 07-14 
часова радним данима или поштом на адресу: 
Орловићева бб, Рума, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на неодређе-
но време - администратор информационих сис-
тема и технологија - информатичар”, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”. Оглас је објављен и на сајту 
Министарства здравља РС, огласној табли и 
интернет презентацији ДЗ Рума. Уз потписану 
пријаву на оглас са кратком биографијом при-
ложити доказе о испуњености услова. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Коначну одлуку о избору кандидата 
који ће бити примљени у радни однос доноси 
директор у року који не може бити дужи од 30 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва кандидата. За све информације можете се 
обратити на телефон: 022/479-365.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Дипломирани фармацеут - 
медицински биохемичар

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет - 
смер медицинска биохемија. Положен стручни 
испит за завање дипломираног фармацеут-
ског-медицинског биохемичара. Поседовање 
важеће лиценце за рад, односно решења о 
упису у именик фармацеутске коморе. Заинте-
ресовани кандидати уз писмену пријаву у којој 
су прецизно наведени контакт подаци и назив 
послова за које се кандидат пријављује, дос-
тављају: оверену копију дипломе о завршеном 
фармацеутском факултету - смер медицинска 
биохемија, оверену копију положеног струч-
ног испита за звање дипломираног фармаце-
ута-медицинског биохемичара, оверену копију 
важеће лиценце за рад, односно решења о 
упису у именик Фармацеутске коморе, кратку 
биографију (Curriculum Vitae-CV), копију личне 
карте, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних уколико је дошло до 
промене презимена, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице) - не 
старије од 6 месеци од дана расписивања огла-
са, доказ да се против кандидта не води кри-
вични поступак (уверење надлежног суда) - не 
старије од 6 месеци од дана расписивања огла-
са, уверење о држављанству Републике Србије. 
Оглас ће бити објављен у публикацији “Посло-
ви” Националне службе запошљавања и биће 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
доставити препорученом поштом на горе наве-
дену адресу Дома здравља, са назнаком “За 
оглас за дипломираног фармацеута-медицин-
ског биохемичара” или лично у Управи Дома 
здравља - соба бр. 26. Пријавом на оглас кан-
дидати дају своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 

однос. Непотпуне, неблаговремене пријаве и 
пријаве које нису потписане од стране канди-
дата, као и уз које нису приложени сви потреб-
ни докази неће се узимати у разматрање. По 
окончању огласа предата документа се неће 
враћати кандидатима.

Лекар специјалиста гинекологије 
и акушерства или лекар на 

специјализацији из гинекологије и 
акушерства (завршних година)

за рад у ванболничком породилишту

УСЛОВИ: завршен медицински факултет/спе-
цијализација из гинекологије и акушерства, 
положен стручни испит за звање доктора 
медицине, поседовање важеће лиценце за рад, 
односно решења о упису у именик Лекарске 
коморе, заинтересовани кандидати уз писмену 
пријаву у којој су прецизно наведени контакт 
подаци и назив послова за које се кандидат 
пријављује, достављају: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију дипломе о положеном 
специјалистичком испиту из гинекологије и аку-
шерства, а кандидати који се налазе на специја-
лизацији из ове гране медицине достављају 
доказ о томе која је година специјалистичког 
стажирања у току, оверена копија положеног 
стучног испита за звање доктора медицине, 
оверну копију лиценце за рад, односно решења 
о упису у именик Лекарске коморе, кратку био-
графију (Curriculum Vitae-CV), копију личне 
карте, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних уколико је дошло до 
промене презимена, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице) - не 
старије од 6 месеци од дана расписивања огла-
са, доказ да се против кандидта не води кри-
вични поступак (уверење надлежног суда) - не 
старије од 6 месеци од дана расписивања огла-
са, уверење о држављанству Републике Србије. 
Оглас ће бити објављен у публикацији “Посло-
ви” Националне службе запошљавања и биће 
отворен 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве доставити препорученом поштом на горе 
наведену адресу Дома здравља, са назнаком 
“За оглас” или лично у Управи Дома здравља - 
соба број 26. Пријавом на оглас кандидати дају 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Непот-
пуне, неблаговремене пријаве и пријаве које 
нису потписане од стране кандидата, као и уз 
које нису приложени сви потребни докази неће 
се узимати у разматрање. По окончању огласа 
предата документа се неће враћати кандидати-
ма.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Виши радиолошки техничар
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: више образовање - виши/струковни ради-
олошки техничар; на студијима првог степена 
(основне струковне/академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит, 
лиценца / решење о упису у комору; најмање 
годину дана радног искуства у наведеном 
звању.

Медицинска сестра-техничар на 
осталим болничким одељењима

са пробним радом до 3 месеца

Медицинска сестра-техничар на 
инфективном одељењу

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање у трајању од четири године 
/медицинска школа/медицинска сестра-техни-
чар, стручни испит; лиценца / решење о упису 
у комору; најмање годину дана радног искуства 
у наведеном звању. Опис послова: предвиђен 
систематизацијом послова установе, за посло-
ве са завршеном вишом/струковном школом: 
виши физиотерапеут, за послове са заврше-
ном средњом медицинском школом: медицин-
ска сестра/техничар на осталим болничким 
одељењима, Медицинска сестра-техничар на 
инфективном одељењу. Уз пријаву поднети: 
краћу биографију, оверену копију дипломе о 
завршеној одговарајућој школи са просечном 
оценом током школовања, оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту, овере-
ну копију лиценце/решења о упису у комору, 
фотокопију радне књижице уколико кандидат 
има радни стаж или потврду послодавца (дру-
ги доказ о радном искуству), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге венчаних уколико је кандидат проме-
нио презиме, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству, копију/очитану личну 
карту. Напомена: Лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без ограни-
чења за рад на радном месту за које је распи-
сан оглас, уверење да није осуђиван, уверење 
да се не води кривични поступак, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре прије-
ма у радни однос. Комисија ће разматрати све 
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос обавиће се разговор ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о изборукандидата. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
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тивне послове Опште болнице Петровац на 
Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве 
слати у затвореним ковертама на адресу Општа 
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 
12300 Петровац на Млави или доставити лично 
у Правну службу Опште болнице Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Медицинска сестра-техничар у 
гинекологији и акушерству
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање у трајању од четири годи-
не /медицинска школа/медицинска сестра-тех-
ничар; стручни испит; лиценца / решење о 
упису у комору; најмање годину дана радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: 
предвиђен систематизацијом послова устано-
ве, за послове са завршеном средњом меди-
цинском школом: медицинска сестра/техничар 
у гинекологији и акушерству. Уз пријаву подне-
ти: краћу биографију, оверену копију дипломе 
о завршеној одговарајућој школи са просечном 
оценом током школовања, оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту, овере-
ну копију лиценце/решења о упису у комору, 
фотокопију радне књижице уколико кандидат 
има радни стаж или потврду послодавца (дру-
ги доказ о радном искуству), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге венчаних уколико је кандидат про-
менио презиме, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству, копију/очитану лич-
ну карту; лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад 
на радном месту за које је расписан оглас; уве-
рење да није осуђиван, уверење да се не води 
кривични поступак, дужан је да достави кан-
дидат који буде изабран пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Млави. 
Рок за пријављивање је 8 (осам) дана од дана 
објављивања у публикацији за запошљавање 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковер-
тама на адресу: Општа болница Петровац на 
Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави 
или доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 13-15

тел. 014/3450-014

Дипломирани правник
за рад у Јединици за правно, економско-

финансијско техничке и друге сличне 
послове, на одређено време на период 

од две године

УСЛОВИ: 1) високо образовање: а) на основ-
ним 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 или б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) знање рада на 
рачунару. Послови и задаци: спроводи посту-
пак заснивања радног односа и уговорног анга-
жовања лица ван радног односа и поступак 
остваривања права, обавеза и одговорности 
из радног односа; води управни поступак из 
делокруга рада; припрема опште и појединач-
не акте из области правних, кадровских и адми-
нистративних послова; припрема документа-
цију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, 
одговоре на тужбу, правне лекове и предло-
ге за дозволу извршења надлежним судови-
ма; води евиденцију и сачињава периодичне 
извештаје о раду и стању у области правних, 
кадровских и административних послова; при-
према документа и елементе за израду програ-
ма и планова из области правних, кадровских 
и административних послова; даје стручна 
подршку у процесу формирања планова рада; 
даје стручну подршку у области канцеларијског 
пословања; прати спровођење и усклађеност 
општих и појединачних аката са прописима; 
припрема стручне анализе и анализира инфор-
мације и акте и предлаже мере за унапређења 
правних питања; припрема опште и појединач-
не акте; присуствује седницама Управног одбо-
ра; обавља послове јавних набавки у складу са 
Законом о јавним набавкама; за свој рад одго-
вара начелнику јединице и директору Дома 
здравља. Непотпуне и неблаговремене понуде 
неће се разматрати. Кандидати који се јаве на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Пријаве слати лично или 
путем поште на горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

1. Доктор медицине за рад у Служби 
за офталмологију Опште болнице 

Крушевац
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац. Заинтересовани кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испиту, фото-
копију 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 пре-
зиме), oверену фотокопију Лиценце издате од 
надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Иза-
брани кандидати пре заснивања радног одно-
са дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава 8 дана од дана објављивања . Уколи-
ко изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас објављен и на 
web сајту Опште болнице Крушевац и Минис-
тарства здравља Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са наз-
наком ”За оглас” са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише, а на адресу: 
Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000 
Крушевац.

         Здравство и социјална заштита

БЕЛИ ДВОР ЂОРЂЕВИЋ
11430 Умчари, Маршала Тита 43

тел. 065/3333-227
e-mail: office@belidvor.rs

Медицински техничар
2 извршиоца

Неговатељица, брига и нега 
корисника

4 извршиоца

УСЛОВИ: Јављање кандидата на телефон: 
065/3333-227, контакт особа: Трајче Илијевски.

Медицина / Здравство и социјална заштита

www.nsz.gov.rs
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                   Индустрија и грађевинарство

STAN TECH DOO
Земун, Батајнички друм 285а

тел. 011/4145051

Електротехничар
место рада Шимановци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 
електро усмерења; искуство у шемирању орма-
на и ожичења машина; самосталност у раду; 
познавање електричних инсталација и елеме-
ната аутоматске контроле; висок ниво разуме-
вања и употребе електричних шема и техничке 
документације; пецизност у раду, високи про-
фесионални стандарди; познавање рада на 
рачунару. Пријаве слати мејлом. Јављање кан-
дидата на телефон 011/414-505 или 063/641-
991 Снежана. Рок за пријаву 8 дана од објављи-
вања у публикацији „Послови“.

Технолог машинске обраде
место рада Шимановци

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; 
обавезне квалификције: искуство у изради 
и спровођењу технологије машинске обраде 
метала, искуство у изради и спровођењу тех-
нологије савијање лимова, искуство у изради 
и спровођењу технологије заваривања, позна-
вање програма SOLIDWORKS, познавање неког 
од CAM програма. Пожељно знање енглеског 
језика. Спремност за тимски рад, искуство у 
анализи давања понуда. Пријаве слати мејлом. 
Јављање кандидата на телефон 011/414-505 
или 063/641-991 Снежана. Рок за пријаву 8 
дана од објављивања у публикацији „послови“.

Монтер
место рада Шимановци

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: III и IV 
степен машинске струке - бравар; радно иску-
ство: три године на пословима бравара-мон-
тера; општа здравствена способност. Пријаве 
слати мејлом. Јављање кандидата на телефон 
011/414-505 или 063/641-991 Снежана. Рок за 
пријаву 8 дана од објављивања у публикацији 
„Послови“.

“ИЛГРАД” ДОО
11000 Београд, Репишка 52/2

тел. 011/3908-224

Физички радник у производњи
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: НКВ, радник у производњи, без обзи-
ра на радно искуство, место рада Вождовац. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 011/3908-224 и 011/3908-178. 
Рок за пријаву на конкурс је 31.03.2020.године.

FAMIS CO DOO
11080 Земун

тел. 011/3149-083
e-mail: tatjana.aksentijevic@famis.rs

Радник на прању у производњи

УСЛОВИ: I ССС, није потребно радно искуство. 
Кандидати своје пријаве могу слати на e-mail 
адресу: tatjana.aksentijevic@famis.rs или се могу 
пријавити на број телефона: 011/3149-083.

ТРЕМАК ДОО
25000 Сомбор, Централа 7

тел. 025/423-360

Технички цртач - конструктор

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме 
грађевинске или машинске струке - грађевин-
ски или машински инжењер; 12 месеци радног 
искуства; знање рада на рачунару - Auto Cad. 
Пријаве се шаљу на имејл: jelena.so@tremak.eu. 
Рок за пријављивање: 18.05.2020.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Сарадник у звању асистента из 
уже научне области Економија и 

финансије
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: за избор сарадника утврђени су Зако-
ном о високом образовању и Статутом Београд-
ске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оверене 
копије диплома о претходно стеченим звањима, 
уверење о неосуђиваности и списак објавље-
них радова. Пријаву и тражену документацију 

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

Посао се не чека, 
посао се тражи

Пословни центри НСЗ

  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 здравстве-
ну способност за рад са децом и уче-
ницима;
3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике 
Србије;
5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.
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доставити у физичком и електронском облику, 
на наведену адресу, кабинет 209/II и на e-mail: 
office@bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165

Доцент за ужу научну област 
Политичка економија и финансије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме у складу са важећим про-
писима и да испуњавају све услове на начин 
предвиђен Законом о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18.-др.
закон, 73/18, 67/19. и 6/20.-др.закон), Статутом 
Универзитета у Београду и Факултета поли-
тичких наука за избор у звање доцента и Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192. од 
01.07.2016.г., 195. од 22.09.2016.г.,бр. 197. од 
20.03.2017.г., бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. 
од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова (биографија, 
оверен препис диплома и додатака диплома/
уверења о положеним испитима свих нивоа 
студија, очитана/копија личне карте кандида-
та, списак научних и стручних радова, објавље-
не радове и друге доказе у складу са напред 
наведеним актима) доставити на адресу Факул-
тета политичких наука, Београд, Јове Илића 
165. у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат дос-
тавља и својеручно потписану изјаву о извор-
ности која је у електронском облику доступна 
на линку www.фпн.бг.ац.рс/5010. Кандидатима 
који поднесу благовремене и потпуне пријаве и 
који испуњавају услове конкурса организоваће 
се приступно предавање у складу са Одлуком 
о извођењу приступног предавања на Универ-
зитету у Београду (“Гласник Унивезитета у Бео-
граду”бр. 195 од 22.09.2016.године). Неблаго-
времено достављене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ВРАЧАР“
11000 Београд, Бјелановићева 2 

тел. 011/715-4084

Оглас објављен 18.03.2020. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-111

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45

тел. 011/2460-763

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„РАКОВИЦА“
Београд, Славољуба Вуксановића 22

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“
11273 Батајница – Земун

Пуковника Миленка Павловића 7а

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

ОБУСТАВА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел./факс: 011/8231-985

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
18.03.2020. године обуставља се до даљњег.

ОБУСТАВА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ДАНИЧИЋ“

Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/2462-284, 3970-140

e mail: djura_danicic@ yahoo.com

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
18.03.2020. године обуставља се до даљњег.

ОБУСТАВА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”

Београд, Ресавска 58
тел. 011/2658-921, 011/2642-328

sekretar@sveti-sava.edu.rs

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
18.03.2020. године обуставља се до даљњег.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА”

11509 Скела, Мила Манића Албанте 5
тек. 011/8770-050

Поништава се у целости оглас објављен у пуб-
ликацији “Послови” дана 18.03.2020. Оглас се 
односи на радна места: наставник предмет-
не наставе - наставника математике (100%) 

и помоћни радник - чистачица (100%) на 
неодређено време, јер су препоруком Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја 
све активности/радње које се односе на распи-
сивање и спровођење конкурса обустављане 
су до окончања ванредног стања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“
11507 Стублине, Ваљевски пут бб

тел. 011/8791-303

Оглас објављен у публикацији „Послови“, 
11.03.2020. године, поништава се у целости 
(због препруке Министарства просвете, све 
активности/радње, које се односе на расписи-
вање и спровођење огласа, обустављају се до 
окончања ванредног стања).

БОР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН

19300 Неготин, Миомира Радосављевића 
Пикија 9

тел. 019/544-185, 019/545-189

Оглас објављен 04.03.2020. у публикацији 
„Послови“, број 976, поништава се у целости.

ОБУСТАВЉАЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ”

19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел: 030/581-138, 588-105

Расписани конкурс за радно места наставника 
технике и технологије са пуним радним време-
ном на недређено време у ОШ „Велимир Мар-
кићевић” Мајданпек, који је објављен у листу 
„Послови” дана 11.03.2020. године обуставља 
се због проглашења ванредног стања. Обус-
тављају се све радње у вези са расписивањем 
конкурс до окончања ванредног стања, а на 
основу дописа Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - Школске управе Зајечар 
од 16.03.2020. године.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“МАРИЈА МУНЋАН”
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5

тел. 030/581-284

Конкурси објављени 11.03.2020. године у пуб-
ликацији “Послови” број 872 за радна мес-
та васпитач и медицинска сестра-васпитач, 
поништавају се у целости због проглашења 
ванредног стања.

ЈАГОДИНА

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

35230 Ћуприја

Конкурс објављен дана 11.03.2020. године 
у публикацији “Послови” број 872, за радно 
место “Наставник разредне наставе”, мења се 
у следећем - у делу ОСТАЛО, тачка 3 доказ о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени 
доказ, оригинал или оверена фотокопија БРИ-
ШЕ СЕ. У осталом  делу конкурс остаје непро-
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мењен. Због наведене измене рок за пријаву на 
конкурс се продужава за још осам дана од дана 
објаве исправке конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОМШ “ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

35000 Јагодина, Бошка Бухе 4
тел. 035/245-915

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 
бр. 873. од 18.03.2020. године понишава се у 
целости.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Редовни професор за ужу научну 
област Патолошка анатомија

Ванредни професор за ужу научну 
област Хирургија

Сарадник у настави из уже научне 
области Оториноларингологија

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР: Наставника: А) У звање 
редовног професора може бити бирано лице 
које испуњава следеће минималне услове:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. испуњени услови за 
избор у звање ванредног професора; 2. Пози-
тивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног избор-
ног периода; 3. објављена два рада из научне 
области за коју се бира, у периоду од избора 
у звање ванредног професора, у часописима 
категорије М21, М22 или М23; 4. цитираност 
од 10 хетероцитата; 5. једно пленарно преда-
вање на међународном или домаћем научном 
скупу или два саопштења на међународним 
или домаћим научним скуповима; 6. књига из 
релевантне области, одобрен од стране настав-
но научног већа факултета уџбеник, поглавље 
у одабраном уџбенику или превод одабраног 
иностраног уџбеника за ужу научну област за 
коју се бира, објављеног у периоду од избо-
ра у наставничко звање; 7. резултат у развоју 
научнонаставног подмладка на факултету; 8. 
учешће у комисијама за одбрану три завршна 
рада на специјалистичким, односно мастер еко-
номским студијама; 9. наставник који се бира 
у звање редовног професора мора испуњавати 
и услове да буде ментор за вођење докторске 
дисертације у складу са стандардом 9 (настав-
но особље) „Правилника о изменама и допуна-
ма Правилника о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и сту-
дијских програма”.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемен-
та предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају 
да буду наведени и образложени у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима за избор у звање наставника. 
Наставницима на клиничким предметима нео-
пходна одговарајућа здравствена специјализа-
ција.

Услови за први избор у звање ванредног 
професора: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: Б) У звање 
ванредног професора може бити бирано лице 

које испуњава следеће минималне услове: 1. 
испуњени услови за избор у звање доцента; 
2. позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног претход-
ног изборног периода; 3. обавезно педагошко 
искуство на универзитету у трајању од најмање 
три године; 4. објављена два рада из научне 
области за коју се бира ,у периоду од избора 
у звање доцента,у часописима категорије М21, 
М22 или М23; 5. оригинално стручно оства-
рење или руковођење или учешће у пројекту; 
6.одобрен уџбеник, монографија, практикум 
или збирка задатака од стране наставно -науч-
ног већа факултета (све са ИСБН бројем) за ужу 
научну област за коју се бира.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемен-
та предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају 
да буду наведени и образложени у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима за избор у звање наставник .

ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА У НАСТАВИ: I   
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: За сарадника у настави 
на Факултету може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане Законом о висо-
ком образовању, Статутом факултета и овим 
Правилником и то: ако је студент докторских 
студија; ако је интегрисане академске студије 
завршило са просечном оценом најмање 8,00; 
ако има смисао и способност за наставни рад.
II) ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ: а) смисао и способност 
за наставни рад сарадника у настави на кли-
ничким предметима Факултета утврђује се на 
основу: већа просечна оцена из предмета уже 
научне области; одобрена здравствена специја-
лизација; већи број научних радова објављен 
у домаћим и иностраним часописима; већи 
број стручних радова на домаћим или међу-
народним скуповима; краћи рок студирања 
- млађи кандидат; врсти добијена студентска 
признања; активно познавање страних језика; 
активно познавање рада на рачунару. Посебни 
услови, оцена испуњености услова и поступак 
избора наставника и сарадника утврђени су и 
спровешће се у складу са Законом о високом 
образовању, Правилником о ближим условима 
за избор наставника Универзитета у Пришти-
ни - Косовска Митровица, Статутом и Правил-
ником о условима, начину и поступку избора 
у звање сарадника Медицинског факултета у 
Приштини - Косовска Митровица.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни доставити доказ о испуњености усло-
ва из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве доставити 
на адресу: Медицински факултет у Приштини, 
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб 
или предајом Архиви Факултета 028/498-298.

КРАЉЕВО

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

тел. 036/611-379

Оглас објављен 18.03.2020. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“

36217 Врњци, Железничка 26
тел. 036/631-885

Оглас објављен 18.03.2020. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

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

КРУШЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “СВЕТИ САВА”

37208 Читлук, Цара Лазара 491А
тел. 037/692-695

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “СВЕТИ САВА”

37208 Читлук, Цара Лазара 491А
тел. 037/692-695

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
18.03.2020. године поништава се у целости (за 
сва три радна места).

НИШ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Конкурс објављен 04.03.2020. године у пуб-
ликацији “Послови”, за радно место наставник 
историје са 80% радног времена, поништава се 
у целости.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Због проглашења ванредног стања по Одлуци 
о проглашењу ванредног стања, у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 29/2020 од 15.3.2020. године, 
сви конкурси се обустављају

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА ”ШАМУ МИХАЉ” 

Бечеј, Трг братства јединства 2

Поништава се део конкурса за радно место 
референт за финансијско-рачуноводстве-
не послове са пуним радним временом, на 
неодређено време-један извршилац  објавље-
ног у листу „Послови” код Националне служ-
бе за запошљавање, у среду, дана 11.3.2020.
године под броје 872, у делу који се односи 
на потребне услове у погледу стручне спреме, 
мења се текст конкурса и гласи: „ а) средње 
образовање”. Остали део конкурса за пријем 
у радни однос за радно место референт за 
финансијско-рачуноводствене послове са 
пуним радним временом, на неодређено вре-
ме-један извршилац остаје неизмењен.
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3. Разлог за делимично поништење конкурса је 
уочена неправилност у тексту конкурса, која се 
односи на потребне услове у погледу стручне 
спреме.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

За стицање звања наставника за 
ужу научну област: Производни 

и услужни системи, организација 
и менаџмент и заснивање радног 

односа у звању ванредног 
професора на одређено време од 5 
година или редовног професора на 

неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о бли-
жим минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду.

За стицање звања наставника у 
звању доцента за ужу научну област: 

Рачунарска техника и рачунарске 
комуникације

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143. Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14 Правилника о ближим мини-
малним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду.

ОСТАЛО: приложити: 1. пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навести 
звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 3. овере-
не фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија; за дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске испра-
ве; 4. фотокопирану или очитану личну кар-
ту; 5. потврду о оцени резултата педагошког 
рада-мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; 6. потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. фото-
копије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборни-
цима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно при-
знатих уметничких остварења, оригиналних 

стручних остварења (пројеката, студија, пате-
ната, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, однос-
но стручну област за коју се бира; 8. доказе о 
руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резулта-
тима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на 
специјалистичким, мастер и докоторским ака-
демским студијама; 9. попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима за 
избор у звање наставника-УНС_Образац_избо-
ри_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у 
Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. 
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: 
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за 
пријаву кандидата. За сваку одредницу коју 
кандидат испуњава неопходно је приложити 
доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. 
За чланство у удружењима, одборима, орга-
нима управљања и сл., неопходно је достави-
ти потврду надлежних институција или навес-
ти линк са сајта институције на ком се јасно 
види кандидатово учешће у раду. За чланство 
у комисијама за изборе у звања, неопходно је 
доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одбо-
рима скупова, неопходно је доставити потврду 
о учешћу или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За избор у звање редовног професора, 
као доказе о цитираности обавезно је достави-
ти потврду Матице српске, поред које кандидат 
може доставити и друге доказе (научне радове 
у којима се види цитираност, одштампану листу 
цитата са Сцопус-а и сл.). Ако је научни рад који 
представља услов за избор у звање наставни-
ка у штампи, неопходно је да аутор приложи 
потврду уредништва часописа са подацима о 
називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горе наведену 
адресу за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа, посебно. Комисија 
ће разматрати само благовремене пријаве. 
Одлука о избору у звање ступа на снагу почев 
од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за 
пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
21471 Равно Село, Маршала Тита 112

Оглас објављен објављен у публикацији 
„Послови” број 866 од 29.01.2020. године, за 
избор директора на мандатни период од чети-
ри године, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„20. ОКТОБАР“
Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3

тел. 021/700-568

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2

тел. 021/702-515
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
11.03.2020. године (број 872) поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“

Бегеч

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
11.03.2020. године (број 872) поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“

Србобран

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
11.03.2020. године (број 872) поништава се за 
следећа радна места: наставник немачког јези-
ка; наставник разредне наставе - 2 извршиоца; 
спремачица - 2 извршиоца; домар.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ“
21214 Сириг, Новосадска 1

тел./факс: 021/849-018
e-mail: danilozelenovic@osdz.edu.rs

Оглас објављен у огласним новинама „Посло-
ви“  број 872 од 11.03.2020. године, за радно 
место наставник техничког и информатичког 
образовања, технике и технологије и инфор-
матике, на неодређено време, поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Гајдобра - Нова Гајдобра

21432 Гајдобра, Невесињска 2

Оглас објављен 18.03.2020. године поништава 
се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ”

21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 873 
од 18.03.2020 поништава се у целости

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

www.nsz.gov.rs
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ПАНЧЕВО

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
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 дирек-
тора, објављен у листу Послови бр. 872 дана 
11.03.2020.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

26320 Банатски Карловац, Ж. Зрењанина 36
тел. 013/651-227

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

ПОЖАРEВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ” 

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Конкурс објављен у публикацији “Посло-
ви”18.03.2020. поништава се у целости.

ПРОКУПЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18400 Житни Поток
тел.027/323-161

Конкурс објављен у публикацији послови 
11.03.2020 године поништава се у целости.

СМЕДЕРЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РАДОМИР ЛАЗИЋ“
11423 Азања, Милије Батинића 1

тел. 026/301-308

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана 
18.03.2020. за радно место педагога школе, 
поништава се у целости.

СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
”ВЕРА ГУЦУЊА”

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

Васпитач
у Сомбору, на српском језику

9 извршилаца

УСЛОВИ: основне академске, основне 
струковне студије; виша школска спрема, 6. 
степен.

Васпитач
у Бездану, на српском језику

УСЛОВИ: основне академске, основне 
струковне студије; виша школска спрема, 6. 
степен.

Медицинска сеста васпитач
у Сомбору на српском језику

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска 
сестра васпитач, 4. степен.

Кувар
у Сомбору

УСЛОВИ: средње образовање кувар (3. или 4. 
степен).

Помоћни кувар
у Сомбору

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; радно искуство 
од годину дана на пословима кувања.

Вешерка

УСЛОВИ: основно образовање; 2 месеца рад-
ног искуства на пословима вешерке.

Спремачица

УСЛОВИ: основно образовање. 

ОСТАЛО: У радни однос ради обављања наве-
дених послова може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1. поседовање 
одговарајућег образовања; 2. поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом; 3. поседовање држављанства 
Републике Србије; 4. неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; 5. непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 6. знање српс-
ког језика. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) доказ о држављанству Републике Србије 
(оверено уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених, не старије од 6 
месеци); 3) доказ за тачку 4 и 5 (уверење суда 
и полицијске управе, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 4) доказ за 
тачку 6 - потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик 
(достављају само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, оверена фотоко-
пија). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима, изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Уколико кандидат 
конкурише на две или више позиција, потреб-
но је доставити потпуну документацију за сваку 
позицију посебно и у пријави јасно назначити 
на коју позицију се односи. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријавни форму-

лар се доставља за свако радно место за које 
кандидат конкурише. Пријаве слати, искључи-
во поштом,  на адресу: Предшколска установа 
“Вера Гуцуња” Сомбор, Венац Војводе Петра 
Бојовића 3, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Документа-
ција се доставља у овереним фотокопијама. 
Документи важе 6 месеци од издавања. Прија-
ва која не садржи све тражене документе као и 
пријава која садржи неоверене документе, сма-
траће се непотпуном. Неблаговремене и непот-
пуне молбе неће се узимати у обзир.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“КИШ ФЕРЕНЦ”
25265 Свилојево, Главна 52

тел. 025/797-004

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

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТEЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ИНЂИЈА

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/555-095

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

ПОНИШТEЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица

Петра Прерадовића 51
тел. 022/624-362

e-mail: jovanpopovic.sm14@gmail.com

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

ВРШАЦ

ПОНИШТEЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

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

ЗАЈЕЧАР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 11. 
марта 2020. године за два наставника економ-
ске групе предмета се поништава у целости

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Оглас објављен у публикацији Послови 
18.03.2020. године за две чистачице поништа-
ва се у целости.

Наука и образовање
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ЗРЕЊАНИН

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”

23260 Перлез, Трг кнеза Михаила 2
тел. 023/3813-170

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

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”

23262 Томашевац, Трг слободе 8

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

ПОНИШТEЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“

23262 Томашевац, Трг слободе 8 
e-mail: mladost@ostomasevac.edu.rs

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

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи0800/300-301
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На 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, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на 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 сврста-
ти 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 фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног 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 ин-
валидитетом (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 докумен-
тацију 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 запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

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 информи-
сање 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 катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне 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, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


