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Национална служба за запошљавање
11000 БЕОГРАД
Гундулићев венац бр. 23-25
ПРЕДМЕТ: Објављивање огласа
Молимо да у публикацији „Послови“ под рубриком МЕДИЦИНА објавите оглас за раднo местo којe je
одобренo Закључком за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава, 51 број 112-12236/2017 од 28.12.2017, у складу са Правилником о

организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију
Текст огласа:

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020),
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број 112-12236/2017 од 28.12.2017, у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
из Београда, ул. Требевићка бр. 16
расписује
ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. БИОЛОГ - ИСТРАЖИВАЧ - 1 ИЗВРШИЛАЦ
СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ
Високо образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, Биолошки факултет;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, Биолошки факултет.
ОПИС ПОСЛА:
1. рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у
комуналној хигијени,

2. израда програма из области контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести,
3. припремање програма, пројеката и оперативних планове из домена програмских
активности и учествовање у уговарању програмских активности,
4. учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима,
5. организација и координација извођења програмских активности у складу са уговорним
обавезама,
6. истраживања у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање
радова
7. контрола квалитета услуга (анализом документације и непосредно на терену).
Додатна знања/испити/радно искуство:
Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација)
Дозвола за управљање моторним возилом Б категорије
Радни однос се заснива на неодређено време.
Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама
(фотокопија дипломе/уверења).
Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију,
Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови“.
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.
Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним
пословима.

директор Завода
Прим. др Драгана Деспот
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