ПИБ: 102142866
Матични број: 07011563
Шифра делатности: 8690
Београд, Требевићка 16
Централа: 011/3054 000
Факс: 011/3054 044
E-mail: zavod@biocidi.org.rs
Број жиро рачуна: 310-216424-65 НЛБ банка а.д.

Број жиро рачуна: 840-1026743-37 Управа за трезор

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. године и 51 број 112-4271/2019

од 25.04.2019. године 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.

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

Број извршилаца: 3
Стручна спрема/образовање:
Високо образовање:
– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
ОПИС ПОСЛА:
1. спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

2. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;
3. сложени послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, у
програмима јавног здравља, животној средини,
4. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
5. учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским
активностима,
6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
7. ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама,
8. фумигација силоса, бродова, магацина, руковање комором за стерилизацију етиленоксидом и др,
9. послови на одржавању опреме,
10. обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и
достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.
11. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила
(чишћење и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила.
Додатна знања/испити/радно искуство:
Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању
Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација)
Дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.
2.

САНИТАРНИ / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР - ОПЕРАТИВНО САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР

Број извршилаца: 1
СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање у трајању од четири године, медицинске струке
ОПИС ПОСЛА:
1. спроводи мере за спречавање ширења заразних болести,
2. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
3. послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, у програмима
јавног здравља, животној средини,
4. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
5. учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским
активностима,
6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
7. ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама,
8. обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и
достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену,
9. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила
(чишћење и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила.
Додатна знања/испити/радно искуство:
Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању
Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација)
Дозвола за управљање моторним возилом Б категорије
3.

САНИТАРНИ / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР - ОПЕРАТИВНО САНИТАРНИ
ТЕХНИЧАР

Број извршилаца: 1
СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ
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Средње образовање у трајању од четири године, медицинске струке
ОПИС ПОСЛА:
1. спроводи мере за спречавање ширења заразних болести,
2. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
3. послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, у
програмима јавног здравља, животној средини,
4. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
5. учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у
програмским активностима,
6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
7. ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама,
8. обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање
препарата за обављање ДДД послова.
Додатна знања/испити/радно искуство:
Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању
Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација).
4.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ
Број извршилаца: 1

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање у трајању од четири године, медицинске струке
ОПИС ПОСЛА:
1. спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција
2. послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, у програмима
јавног здравља, животној средини,
3. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
4. учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским
активностима,
5. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
6. ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама,
7. обнављање знања и вештина за ДДД послове,
8. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење
и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила,
9. обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање
препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.
Додатна знања/испити/радно искуство:
Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању
Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација)
Дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.
5. РЕФЕРЕНТ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ / ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ОПЕРАТИВНИ
ТЕХНИЧАР
Број извршилаца: 2
СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ
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Средње образовање у трајању од четири године
ОПИС ПОСЛА:
1. прати хигијенско, санитарно и техничко стање објеката, опреме и инвентара,
2. оперативно технички послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у заштити животне средине,
заштити биља, ветерини, у комуналној хигијени, у привреди и ванпривреди,
3. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
4. учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским
активностима,
5. обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и
достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима 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

6. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ
- ЕКОЛОГ
Број извршилаца: 1
СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ
Високо образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске студије / академска специјализација) из области
екологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, Биолошки факултет.
ОПИС ПОСЛА:
1. прати стање загађености животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и
површинских вода и земљишта;
2. учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из области
квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода и земљишта;
3. обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења животне средине;
4. израђује елаборат о утицају на животну средину;
5. управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем,
обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада);
6. учествује у процени ризика на радном месту и у радној околини кроз идентификацију и
процену штетности и опасности;
7. учествује у стручним пословима испитивања услова радне околине;
8. прати присуство алергена у ваздуху који потичу од коровских биљака и предлаже мере
сузбијања;
9. спроводи програм медицинске екологије кроз процену ризика у примени биоцида;
10. прати ефекте мера и утицај пестицида на загађеност земљишта, воде и ваздуха;
11. испитује ефекте примене биоцида у сузбијању штетних организама, врши мониторинг
појаве резистенције на примљене биоциде;
12. израда програма из области контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести,
13. учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних организама,
14. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања послова.
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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 тражених услова конкурса у неовереним
фотокопијама.
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.

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

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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