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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе

ОБАВЕШТЕЊЕ

за пријаву војника у резерви из евиденције
регионалних центара Министарства одбране
ради попуне радних места професионалних војника
на одређено време
1. Подношење пријаве и потребна документација
Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат може добити, попунити и поднети
сваког радног дана у времену од 8.00 до 14.00 часова, на
следећим адресама војних пошта:
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у месту службовања Бачка Топола:
– за војне поште 1408 Бачка Топола и 1419 Бачка Топола: Касарна „Бачка”, Маршала Тита бб, Бачка Топола;
у месту службовања Београд:
– за војне поште 1013 Београд, 1402 Београд, 2834 Београд и 4557 Београд: Касарна „Топчидер”, Гардијска 5,
Београд,
– за Војну пошту 1094 Земун: Главна 1, Земун,
– за војне поште 1205 Београд, 4501 Београд, 4506 Београд, 6870 Београд и 8909 Београд: Касарна „Бањица”,
Рашка 2, Београд,
– за војне поште 1431 Батајница, 1437 Батајница, 1439 Батајница, 1440 Батајница, 3395 Батајница и 4502 Београд:
Аеродром „Батајница”, Пуковника Миленка Павловића
бб, Батајница,
– за Војну пошту 2084 Београд: Касарна „Кнежевац”, Улица ослобођења 30, Кнежевац, Касарна „Мајор Драгутин
Гавриловић”, Нова прва бб, Зуце и објекат „Раља”, Душана Пухача бб, Раља,
– за војне поште 2279 Београд, 2281 Београд, 2289 Београд и 5076 Београд: Касарна „Дедиње”, Јована Мариновића бб, Београд,
– за Војну пошту 2342 Београд: Војводе Степе 445, Београд,
– за Војну пошту 4502 Београд: Аеродром „Батајница”, Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница – радна места су у насељу Стари Бановци,
– за Војну пошту 4522 Батајница: насеље „13. мај”, Батајница,
– за војне поште 5004 Јаково и 5011 Јаково: Касарна „Мајор Милан Тепић”, Армијска 1, Јаково,
– за Војну пошту 5010 Зуце – Београд: Касарна „Мајор Драгутин Гавриловић”, Нова прва бб, Зуце,
– за Војну пошту 6011 Београд: Сидриште „Ушће”, Ушће
бб, Нови Београд,
– за Војну пошту 9808 Београд: Мије Ковачевића 5, Београд;
у месту службовања Бујановац:
– за војне поште 3924 Бујановац, 4986 Бујановац и 5006
Бујановац: База „Југ”, насеље Боровац бб, Бујановац;
у месту службовања Ваљево:
– за војне поште 3709 Ваљево и 9845 Ваљево: Касарна „Војвода Живојин Мишић”, Војводе Мишића бб, Ваљево,
– за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: насеље Боговађа, Лајковац;
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у месту службовања Врање:
– за војне поште 4984 Врање и 4996 Врање: Касарна „1.
пешадијски пук књаза Милоша Великога”, Краљевића
Марка 2, Врање,
– за Војну пошту 4993 Врање: Касарна „1.300 каплара”,
Пролетерских бригада бб, Врање;
у месту службовања Горњи Милановац:
– за војне поште 1402 Београд и 2143 Горњи Милановац:
Касарна „Војвода Радомир Путник”, Кнеза Александра
59, Горњи Милановац,
– за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Николе Луњевице 88, Горњи Милановац;
у месту службовања Зајечар:
– за војне поште 4662 Зајечар и 6002 Зајечар: Касарна „Никола Пашић”, Николе Пашића бб, Зајечар;
у месту службовања Зрењанин:
– за војне поште 1407 Панчево и 3160 Зрењанин: Касарна „Народни херој Светозар Марковић Тоза”, Стевице
Јовановића 19, Зрењанин;
у месту службовања Ковин:
–
за Војну пошту 1439 Батајница: Аеродром „Батајница”,
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница;
у месту службовања Крагујевац:
– за Војну пошту 2078 Крагујевац: Касарна „Војвода Радомир Путник”, Кнеза Милоша 12, Крагујевац,
– за Војну пошту 3262 Крагујевац: Крагујевачког октобра
бб, Крагујевац;
у месту службовања Краљево:
– за војне поште 3701 Краљево, 4661 Краљево и 5019 Крушевац: Касарна „Рибница”, Четврта црногорска бб, Краљево,
–
за војне поште 3711 Краљево, 4504 Краљево, 4652 Краљево, 4656 Краљево и 4658 Краљево: Касарна „Јован Курсула”, Јована Бојовића 183, Јарчујак – Краљево,
–
за војне поште 5015 Лађевци и 5017 Лађевци: Аеродром
„Лађевци”, Лађевци бб,
– за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Тодоровић бб,
Грдица – Краљево, насеље Богутовачка Бања, Краљево
и насеље Мрсаћ, Краљево;
у месту службовања Крушевац:
– за војне поште 5019 Крушевац, 5801 Крушевац и 6910
Крушевац: Касарна „Цар Лазар”, Балканска 57, Крушевац;
у месту службовања Куршумлија:
– за Војну пошту 4989 Куршумлија: Касарна „Топлички устанак”, 4. јули бб, Куршумлија,
– за Војну пошту 2079 Ниш: Касарна „Књаз Михаило”, Чегарска бб, Пантелеј – Ниш;
у месту службовања Лесковац:
–
за Војну пошту 4445 Лесковац: Касарна „Војвода Петар
Бојовић”, Краља Милутина бб, насеље Доње Синковце
– Лесковац;
у месту службовања Младеновац:
–
за Војну пошту 2078 Крагујевац: објекат „Ливаде”, Хајдук Вељкова бб, Младеновац;
у месту службовања Неготин:
–
за Војну пошту 6002 Зајечар: Касарна „Никола Пашић”,
Николе Пашића бб, Зајечар;
у месту службовања Ниш:
– за војне поште 1575 Ниш, 4108 Ниш, 4504 Краљево, 4667
Ниш и 4999 Ниш: Касарна „Мија Станимировић”, Јадранска бб, Ниш,
– за војне поште 2079 Ниш, 4650 Ниш, 4983 Ниш и 5464
Ниш: Касарна „Књаз Михаило”, Чегарска бб, Пантелеј
– Ниш,

–

за Војну пошту 5019 Крушевац: Касарна „Књаз Михаило”, Чегарска бб, Пантелеј – Ниш и Кеј Коло српских сестара бб, Ниш,
– за Војну пошту 6006 Ниш: Касарна „Аеродром”, Сарајевска бб, Ниш;
у месту службовања Нови Пазар:
– за Војну пошту 4659 Нови Пазар: Касарна „Рифат Бурџевић Тршо”, Миодрага Јанковића бб, Нови Пазар;
у месту службовања Нови Сад:
–
за војне поште 1405 Нови Сад, 1413 Нови Сад, 3947 Нови Сад: Касарна „Југовићево”, Авијатичарска нова 24, Нови Сад,
–
за војне поште 1421 Нови Сад и 4100 Нови Сад: Касарна „Тврђава”, Београдска 21, Петроварадин – Нови Сад,
– за војне поште 1947 Нови Сад, 2827 Нови Сад и 6009
Нови Сад: Касарна „Александар Берић”, 1.300 каплара
11, Нови Сад,
– за Војну пошту 2084 Београд: објекат „Крушедол”, насеље Крушедол бб,
– за Војну пошту 2834 Београд: Касарна „Топчидер”, Гардијска 5, Београд;
у месту службовања Панчево:
–
за војне поште 1407 Панчево и 2084 Београд: Касарна
„Народни херој Стевица Јовановић”, Баваништански пут
бб, Панчево,
– за војне поште 2084 Београд и 4310 Панчево: Касарна
„Аеродром”, Јабучки пут 1, Панчево,
– за Војну пошту 5010 Зуце – Београд: Касарна „Мајор Драгутин Гавриловић”, Нова прва бб, Зуце,
–
за Војну пошту 4502 Београд: Аеродром „Батајница”,
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница – радна места су у насељу Качарево,
– за Војну пошту 6003 Панчево: Касарна „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, Панчево;
у месту службовања Параћин:
– за Војну пошту 9932 Ћуприја: Интервидовски полигон
„Пасуљанске ливаде”, Булевар војске 2, Ћуприја;
у месту службовања Пожаревац:
–
за Војну пошту 5302 Пожаревац: Касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм”, 6. личке дивизије бб, Пожаревац;
у месту службовања Пожега:
–
за Војну пошту 3706 Пожега: Касарна „Петар Лековић”,
Немањина бб, Пожега;
у месту службовања Прокупље:
– за војне поште 4665 Прокупље и 4994 Прокупље: Касарна „Ратко Павловић Ћићко”, Вука Караџића бб, Прокупље;
у месту службовања Рашка:
– за Војну пошту 3705 Рашка: Касарна „Стефан Немања”,
Супње бб, Рашка;
у месту службовања Смедерево:
– за Војну пошту 2078 Крагујевац: Касарна „Иван Стефановић Срба”, Коларски пут 43, Смедерево;
у месту службовања Смедеревска Паланка:
– за Војну пошту 2078 Крагујевац: Касарна „Генерал
Живко Павловић”, Војске Југославије 2, Смедеревска Паланка;
у месту службовања Сомбор:
–
за Војну пошту 1423 Сомбор: Касарна „Аеродром”, Централа бб, Сомбор;
у месту службовања Сремска Митровица:
– за војне поште 1411 Сремска Митровица и 1415 Сремска Митровица: Касарна „Бошко Палковљевић Пинки”,
Планинска бб, Сремска Митровица;

у месту службовања Ћуприја:
– за Војну пошту 9932 Ћуприја: Интервидовски полигон
„Пасуљанске ливаде”, Булевар војске 2, Ћуприја;
у месту службовања Ужице:
– за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: насеље Кремна;
у месту службовања Шабац:
– за Војну пошту 4219 Шабац: Касарна „Церски јунаци”,
Поцерска 2, Шабац.
Позивају се кандидати да у року од 15 дана од дана
пријављивања за попуну радних места професионалних војника приложе:
1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);
2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – не старије од 6 месеци);
3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем
(оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или
код јавног бележника);
5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – за лица која се пријаве за пријем у саобраћајну службу);
6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да оствари
увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: извод из матичне књиге рођених (документ
на редном броју 1), уверење о држављанству (документ на
редном броју 2), потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због
теже повреде дужности из радног односа (документ на редном броју 3), уверење Центра Министарства одбране за
локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са
оружјем (документ на редном броју 4) и возачка дозвола
(документ на редном броју 5).
У складу са наведеним потребно је да кандидат, уз копију дипломе о стеченом образовању (документ на редном
броју 6), достави и изјаву којом се опредељује за једну од
могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (документа на редним бројевима од 1 до
5) или да ће то кандидат учинити сам у року од 15 дана од
дана пријављивања. Изјаве се подносе на дан пријављивања за попуну радних места, а примери изјава налазе се у
прилогу овог обавештења и добијају се, попуњавају и подносе на наведеним адресама војних пошта.
Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у разматрање.
2. Избор кандидата за попуну радних места
Селекција кандидата из грађанства за попуну радних места професионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати
подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке
способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему:
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патике, тренерка – шортс, мајица (сопствени избор). У
другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој
процени. У трећем делу, у трајању од једног до два дана
(два дана за војну пошту 6006 Ниш), кандидати подлежу
медицинско-здравственој процени.
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове за пријем на радно место
за које су се пријавили.
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на
претходној провери – процени искључује упућивање на
даље провере – процене.
Ради вршења психолошке процене кандидати за попуну радних места професионалних војника биће упућени у
надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или
Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којем
ће их информисати председници комисија за утврђивање
испуњености услова за пријем.
Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије
за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
1) завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња
школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
2) провера физичке способности – до 35 бодова (производ
коначне оцене и броја 7);
3) психолошка процена кандидата – до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила
за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену
у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања
здравствене способности за професионалну војну службу.
За кандидате биће извршена безбедносна провера за
пријем на рад у Војску Србије.
Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.
Приликом доласка на проверу општих способности
(општи лекарски преглед и провера физичких способности),
поред потребне спортске опреме, кандидати са собом обавезно носе и личну карту.
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације првог дела селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене,
као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника.
3. Услови пријема у својству професионалног војника
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У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће опште
услове:
1) да су пунолетни;
2) да су здравствено и психофизички способни за службу
у Војсци Србије;
3) да имају прописано образовање;
4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за
лица која су раније била у радном односу у државном органу);
5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
1. новембар 2017.

6)
7)

да нису старији од 30 година;
да су безбедносно проверени и да немају безбедносних
сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне
провере у Министарству одбране;
8) да су одслужили војни рок са оружјем.
Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и
услове за пријем утврђене формацијом команде, јединице и
установе Војске Србије.
4. Закључивање уговора о раду на одређено време
Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем у
професионалну војну службу и сачинити извештај са
предлогом кандидата за пријем.
Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну
војну службу донеће надлежне старешине, о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисија које утврђују испуњеност услова
за пријем у професионалну војну службу.
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду
на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу у својству професионалног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период до 3 године и његовог обнављања до навршених 40 година живота.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења
уговора о раду сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат
са коначне листе за избор.
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије
(„Службени гласник Републике Србије”, број 116/2007,
88/2009, 101/2010 – др. закон, 10/2015 и 88/2015 – одлука УС).
Обавештење за пријаву војника у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране ради попуне
радних места професионалних војника на одређено време је
стално отворено, а пријем у професионалну војну службу у
својству професионалног војника вршиће се у складу са планом попуне.
Додатне информације о потребама за пријемом, по родовима – службама и местима службовања, могу се добити
на следећим бројевима телефона:
- 011/3304-175
Војна пошта 1013 Београд;
- 011/3074-318
Војна пошта 1094 Земун;
- 011/3053-603
Војна пошта 1205 Београд;
- 011/3304-502 или 011/3304-302
Војна пошта 1402 Београд;
- 021/4835-357
Војна пошта 1405 Нови Сад;
- 013/326-461 или 013/326-583
Војна пошта 1407 Панчево;
- 024/715-611 локал 58-582 или 060/3729-260
Војна пошта 1408 Бачка Топола;
- 022/610-212 локал 50-624 или 060/7279-820
Војна пошта 1411 Сремска Митровица;
- 021/4835-324
Војна пошта 1413 Нови Сад;
- 022/610-212 локал 50-560
Војна пошта 1415 Сремска Митровица;
- 024/715-287 или 024/715-611 локал 58-672
Војна пошта 1419 Бачка Топола;
- 021/4835-665
Војна пошта 1421 Нови Сад;

- 025/438-899 локал 58-167 или 58-091
Војна пошта 1423 Сомбор;
- 011/3106-698 или 011/3106-061
Војна пошта 1431 Батајница;
- 011/3106-698 или 011/3106-061
Војна пошта 1437 Батајница;
- 011/3106-698 или 011/3106-061
Војна пошта 1439 Батајница;
- 011/3106-698 или 011/3106-061
Војна пошта 1440 Батајница;
- 013/326-216
Војна пошта 1442 Панчево;
- 018/508-228
Војна пошта 1575 Ниш;
- 021/4835-441 или 021/4835-469
Војна пошта 1947 Нови Сад;
- 032/713-290 локал 49-606 или 49-702, 036/5826-058,
036/308-109, 036/353-549, 036/356-464, 014/438-314
и 031/3808-206
Војна пошта 2077 Горњи Милановац;
- 034/507-177, 011/8232-656, 026/4627-937
и 026/321-775
Војна пошта 2078 Крагујевац;
- 018/508-620
Војна пошта 2079 Ниш;
- 011/3053-472, 011/3603-870, 013/326-185
и 022/460-079
Војна пошта 2084 Београд;
- 032/713-290 локал 49-533
Војна пошта 2143 Горњи Милановац;
- 011/2064-374 или 011/2064-339
Војна пошта 2279 Београд;
- 011/2064-374 или 011/2064-339
Војна пошта 2281 Београд;
- 011/2064-374 или 011/2064-339
Војна пошта 2289 Београд;
- 011/3401-007 или 011/3401-069
Војна пошта 2342 Београд;
- 021/4835-441 или 021/4835-424
Војна пошта 2827 Нови Сад;
- 011/2064-524 и 011/2064-531
Војна пошта 2834 Београд;
- 021/4835-723 или 066/8701-041
Војна пошта 3160 Зрењанин;
- 034/507-165
Војна пошта 3262 Крагујевац;
- 011/3106-583
Војна пошта 3395 Батајница;
- 036/308-422 или 036/308-457
Војна пошта 3701 Краљево;
- 036/736-131 локал 46-102
Војна пошта 3705 Рашка;
- 031/595-553
Војна пошта 3706 Пожега;
- 014/296-470
Војна пошта 3709 Ваљево;
- 036/308-113
Војна пошта 3711 Краљево;
- 069/1209-984
Војна пошта 3924 Бујановац;
- 021/4835-315
Војна пошта 3947 Нови Сад;
- 021/4835-579
Војна пошта 4100 Нови Сад;
- 018/508-004 или 064/8874-024
Војна пошта 4108 Ниш;
- 015/3549-900 локал 50-007
Војна пошта 4219 Шабац;
- 013/326-526
Војна пошта 4310 Панчево;
- 016/249-379, 016/249-309, 066/8711-907 или

066/8711-959
Војна пошта 4445 Лесковац;
- 011/3053-265
Војна пошта 4501 Београд;
- 011/3106-494
Војна пошта 4502 Београд;
- 036/308-221
Војна пошта 4502 Краљево;
- 011/3053-684
Војна пошта 4506 Београд;
- 011/3074-513 или 011/3074-486
Војна пошта 4522 Батајница;
- 011/2064-822 или 011/2064-821
Војна пошта 4557 Београд;
- 018/508-830
Војна пошта 4650 Ниш;
- 036/308-195
Војна пошта 4652 Краљево;
- 036/308-188
Војна пошта 4656 Краљево;
- 036/308-406
Војна пошта 4658 Краљево;
- 036/736-131 локал 46-566
Војна пошта 4659 Нови Пазар;
- 036/308-444
Војна пошта 4661 Краљево;
- 019/422-034 локал 121 или 221
Војна пошта 4662 Зајечар;
- 027/321-311 локал 41-667
Војна пошта 4665 Прокупље;
- 018/508-298
Војна пошта 4667 Ниш;
- 018/508-699
Војна пошта 4983 Ниш;
- 017/414-102 локал 41-136
Војна пошта 4984 Бујановац;
- 017/414-102 локал 42-012 или 42-158
Војна пошта 4986 Бујановац;
- 027/381-388 локал 43-567 или 43-566
Војна пошта 4989 Куршумлија;
- 017/414-102 локал 41-166
Војна пошта 4993 Врање;
- 027/321-311 локал 41-589 или 41-595
Војна пошта 4994 Прокупље;
- 017/414-102 или 41-208
Војна пошта 4996 Врање;
- 018/508-146
Војна пошта 4999 Ниш;
- 011/8416-660 или 011/8416-186 локал 30-767
Војна пошта 5004 Јаково;
- 017/414-102 локал 42-210
Војна пошта 5006 Бујановац;
- 011/3092-329
Војна пошта 5010 Зуце;
- 011/8416-660 или 30-823
Војна пошта 5011 Јаково;
- 036/305-031
Војна пошта 5015 Лађевци;
- 036/305-031
Војна пошта 5017 Лађевци;
- 037/416-048 и 036/308-490
Војна пошта 5019 Крушевац;
- 011/2064-374 или 011/2064-339
Војна пошта 5076 Београд;
- 066/8713-011 или 060/3799-913
Војна пошта 5302 Пожаревац;
- 018/508-814 или 018/508-836
Војна пошта 5464 Ниш;
- 037/416-056, 037/416-081 или 066/8707-415
Војна пошта 5801 Крушевац;
- 019/426-388
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конкурси
Војна пошта 6002 Зајечар;
- 013/326-221
Војна пошта 6003 Панчево;
- 018/508-392
Војна пошта 6006 Ниш;
- 021/4835-441 или 021/4835-424
Војна пошта 6009 Нови Сад;
- 011/3201-237
Војна пошта 6011 Београд;
- 011/3603-795
Војна пошта 6870 Београд;
- 037/416-089

ИНТЕРНИ КОНКУРС

или путем мејла на имејл адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који задовоље процену психолошких
капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена
безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни
однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности.

I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши
попуна формацијских места:

III Место рада: на редном броју 1, 2 (Београд) и на редном броју
3 (Смедеревска Паланка).

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује
за пријем професионалних војника
у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

Управa за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије
Централна логистичка база
Формацијска места која се попуњавају:
1. референт за машинске радове, ВСС, 1 извршилац,
2. управник Сервиса термоенергетике, С2С, 1 извршилац,
3. механичар за артиљеријско наоружање, ВКВ, 1 извршилац.
Услови:
– на редном броју 1:
–
завршен Машински факултет;
–
на редном броју 2:
– завршен Машински факултет – смер термоенергетски;
– на редном броју 3:
– 5. степен стручне спреме,
– положен стручни испит за ВКВ и стечено звање механичар за наоружање (по могућности артиљеријско наоружање или ПАА наоружање).
II Заједничко за сва формацијска места:
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Војна пошта 6910 Крушевац;
- 011/3053-214
Војна пошта 8909 Београд;
- 011/3205-105
Војна пошта 9808 Београд;
- 014/296-015 или 014/296-017
Војна пошта 9845 Ваљево;
- 035/8627-539
Војна пошта 9932 Ћуприја.
Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и
Војсци Србије, а који обухватају просек оцена са последњег
нивоа школовања (60% од укупног броја бодова) и психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова).
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких
капацитета кандидати ће бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама
1. новембар 2017.

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана
и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном
конкурсу: Ненад Павловић, телефон: 011/3205-029 и Игор Миладиновић, телефон: 011/3205-105.
VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:
Поштом на адресу Централна логистичка база, Мије
Ковачевића 5, Београд, са назнаком „за интерни конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити на деловодство
Централне логистичке базе, Мије Ковачевића 5, Београд.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, мејл адреса, редни број
формацијског места на које се конкурише, кандидати поред
кратке биографије, попуњеног и овереног обрасца и сагласности за извршење безбедносне провере (тражити у команди јединице у којој се кандидат налази у служби) и овереног картона основних личних података (КОЛП) прилажу и
следеће:
1. за формацијско место од редног броја од 1 до 3 – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
3. за формацијско место на редном броју 3 – доказ о положеном стручном испиту за ВКВ.
VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују професионални војници из Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије,
између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну радних места у Управи за инфраструктуру и Војнограђевинском центру „Београд” Сектора за материјалне ресурсе,
пријемом лица из грађанства у својству војних службеника, у радни однос
на неодређено време
У Управи за инфраструктуру СМР МО:
1. референт за изградњу непокретности, ВСС – 1 извршилац,
2. референт за капитално и текуће одржавање непокретности,
ВСС – 1 извршилац,
3. референт за управљање и располагање непокретностима,
ВСС – 1 извршилац,
4. референт за ревизију планске и техничке документације, ВСС
– 1 извршилац,
5. референт за специфичну опрему – надзорни орган, ВСС –
1 извршилац,
6. деловођа-оператер-архивар, ССС – 1 извршилац.
У Војнограђевинском центру „Београд” УИс СМР МО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

референт ВСС – 1 извршилац,
референт ВСС – 1 извршилац,
референт ВСС – 1 извршилац,
референт ВСС – 1 извршилац,
начелник Групе за термотехничке и хидротехничке инсталације и објекте ВСС – 1 извршилац,
референт ВСС – 1 извршилац.
референт ВСС – 1 извршилац.
начелник Групе за правно заступање ВСС – 1 извршилац;
деловођа-архивар ССС – 1 извршилац.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
–
–

–

да су кандидати држављани Републике Србије,
да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно
да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању од најмање шест месеци,
да су здравствено способни за рад (у Министарству одбране и Војсци Србије) и

породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у
друго место службовања.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
именује министар одбране. Овај оглас објављује се на вебстраници Министарства одбране Републике Србије и у магазину „Одбрана”. ƒ
–

да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (односи се на лица која су у ранијем периоду била у радном
односу у државном органу).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
Управа за инфраструктуру СМР МО:
– редни број 1: завршен Грађевински факултет, смер за конструкције, положен стручни испит, сертификат о познавању рада на рачунару – положени модули 3, 4, 6 и 7, по
ECDL стандарду;
– редни број 2: завршен Електротехнички факултет са звањем дипломирани инжењер електротехнике, сертификат
о познавању рада на рачунару – положени модули 3, 4, 6
и 7, по ECDL стандарду;
– редни број 3: завршен Правни факултет са звањем дипломирани правник, сертификат о познавању рада на рачунару – положени модули 3, 4, 6 и 7, по ECDL стандарду;
– редни број 4: завршен Грађевински факултет са звањем
дипломирани грађевински инжењер – смер хидротехнички; сертификат о познавању рада на рачунару – положени модули 3, 4, 6 и 7, по ECDL стандарду;
– редни број 5: завршен Машински факултет са звањем дипломирани инжењер машинства – смер термотехнички
или термоенергетски, сертификат о познавању рада на
рачунару – положени модули 3, 4, 6 и 7, по ECDL стандарду;
– редни број 6: завршена средња школа у трајању од четири године, сертификат о познавању рада на рачунару
– положени модули 3, 4 ,6 и 7, по ECDL стандарду.
Војнограђевински центар „Београд” УИс СМР МО:
– редни број 1: завршен Грађевински факултет, смер конструктивни; најмање 3 године радног искуства у струци;
положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL
модул 1, 2, 3, 4 и 6);
– редни број 2: завршен Електротехнички факултет смер
јака струја; најмање 3 године радног искуства у струци;
положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL
модул 1, 2, 3, 4 и 6);
– редни број 3: завршен Електротехнички факултет смер
слаба струја; најмање 3 године радног искуства у струци;
положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL
модул 1, 2, 3, 4 и 6);
– редни број 4: завршен Грађевински факултет, смер хидротехнички; најмање 3 године радног искуства у струци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL
модул 1, 2, 3, 4 и 6);
– редни број 5: завршен Машински факултет, смер термотехнички или термоенергетски; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6);
– редни број 6: завршен Машински факултет, смер термотехнички или термоенергетски; најмање 3 године рад-
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–

–
–

ног искуства у струци; положен стручни испит; сертификат за службенике за јавне набавке са завршеним програмом обуке за службеника за јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама, и роковима који су прописани Законом; познавање рада на рачунару (ECDL модул 1,
2, 3, 4 и 6);
редни број 7: завршен Машински факултет, смер термотехнички или термоенергетски; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен стручни испит: познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6).
редни број 8: завршен Правни факултет; положен правосудни испит; најмање 3 године радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару (ECDL модул 1, 2, 3, 4 и 6).
редни број 9: завршена средња школа општег смера или
биротехничког усмерења; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (ECDL модул
1, 2, 3, 4 и 6).

Напомена:
За радно место под редним бројем 7 место рада је
НИШ.
Пре пријема у радни однос за кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову писану
сагласност, биће извршена безбедносна провера.
Примљено лице подлеже пробном раду у трајању од 6
(шест) месеци.
Пробни рад примљеног лица прати непосредно претпостављени руководилац, који после окончања истог даје писано мишљење надлежном руководиоцу о томе да ли је примљено лице задовољило на пробном раду.
Уколико примљено лице не задовољи на пробном раду,
отказује се радни однос без права на новчану накнаду због
отказа.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
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Кандидати који испуњавају опште и посебне услове
конкурса подносе молбу и прилажу следећу документацију:
– CV са кратком аутобиографијом,
–
уверење о држављанству Републике Србије,
–
извод из матичне књиге рођених,
–
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању са
просечном оценом (овера надлежног државног органа),
–
фотокопију радне књижице,
– писани доказ о стеченом радном искуству у струци,
–
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (не старије од 6 месеци),
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
– оверену фотокопију сертификата или другог доказа (потврда од факултета или од лиценцираних установа за издавање одговарајућих уверења) о познавању рада на рачунару који обухвата ниво знања од тражених модула по
ECDL стандарду.
Сви докази о испуњености услова за пријем достављају
се као оригинали или оверене фотокопије (овера код надлежног државног органа). Уверења која се прилажу уз молбу,
ако нису трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест)
месеци.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази, неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком без права на жалбу.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управ1. новембар 2017.

ном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат
учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту
Министарства одбране . Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење од суда и МУП-а да се против лица
не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано
на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци, уверење
државног органа у којем је кандидат био на служби да му
радни однос није престао због повреде дужности из радног односа.
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају опште и посебне
услове конкурса, првенство под једнаким условима има
супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог
од последица повреда задобијених на вршењу службе у
Војсци Србије и супружник професионалног припадника
Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије, каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и Министарству одбране и Војсци Србије и Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
1. просек оцене са последњег нивоа школовања (40% од
укупног броја бодова);
2. психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова);
3. усмени разговор са кандидатима (20% од укупног броја бодова);
4. медицинско-здравствена процена;
5. безбедносна провера.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак:
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним
местима за која конкуришу биће упућени на психолошку
процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено
обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на e-mail
адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који уђу у ужи избор, а задо-

воље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама лица
које обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у
радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој
способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Молбе са наведеном документацијом по конкурсу,
достављати поштом, препоручено, на адресу:
1. за кандидате који конкуришу за радна места у Управи за инфраструктуру СМР МО:
Управа за инфраструктуру СМР МО, Немањина 15,
11000 Београд, са назнаком „за конкурс”;
2. за кандидате који конкуришу за радна места у Војнограђевинском центру „Београд”:

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Универзитет одбране
Војна академија

ОБАВЕШТАВА

војнике у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране
о попуни радних места професионалних војника на одређено време
у Војсци Србије
у месту службовања БЕОГРАД
Војна пошта 2977 Београд (пријава за попуну добија
се, попуњава и подноси 8. 11. 2017. године у Касарни „Генерал Јован Мишковић”, Павла Јуришића Штурма 33, Београд):
1. техничка служба – 2 радна места – извршилац,
2.

саобраћајна служба – 4 радна места – извршилац,

3.

пешадија – 1 радно место – извршилац.

1. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат добија, попуњава и подноси 8.
11. 2017. године, од 7.30 до 9.30 часова, на наведеној
адреси војне поште. Пример пријаве налази се у прилогу
овог обавештења.
Позивају се кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника да у року од 15
дана од дана пријављивања приложе:
1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – уколико није на новом обрасцу не старији од
6 месеци);

Војнограђевински центар „Београд”, УИс СМР МО, Немањина 15 , 11000 Београд, са назнаком „за конкурс”.
У пријави на конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, e-mail адреса, број телефона, досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о
Војсци Србије.
Крајњи рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС”, на веб-страници Министарства одбране Републике Србије, у магазину „Одбрана”, дневном листу „Политика” и периодичном издавању огласа Националне службе за запошљавање.
Информације о конкурсу могу се добити позивом на
телефон 011/2059-131 за Управу за инфраструктуру и
011/3201-869 за Војнограђевински центар „Београд”. ƒ
2)

уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – не
старије од 6 месеци);
3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
5) уверење из МУП-а да лице није осуђивано;
6) уверење од надлежног суда да се против лица не води кривични поступак;
7) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – за лица која конкуришу за саобраћајну службу) и
8) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија
оверена у суду, општини или код јавног бележника).
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да оствари
увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном броју 1), уверење о држављанству (документ на редном броју 2), потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (документ на редном броју 3), уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (документ на редном броју
4) и возачка дозвола (документ на редном броју 7).
У складу са наведеним, потребно је да кандидат, уз
копију дипломе о стеченом образовању (документ на редном броју 8), достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција (документа на редним броје-
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вима од 1 до 4 и број 7) или да ће то кандидат учинити
сам у року од 15 дана од дана пријављивања. Изјаве се
подносе на дан пријављивања за попуну радних места, а
примери изјава налазе се у прилогу овог обавештења и
добијају се, попуњавају и подносе 8. 11. 2017. године, на
наведеној адреси војне поште.
Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или
непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни
докази на тражени начин, неће се узимати у разматрање.
2. ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА
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Селекција кандидата из грађанства за попуну радних
места професионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности.
Провера физичке способности изводи се на дан подношења
пријаве, а кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка – шортс, мајица (сопствени избор). У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног до два дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
Изборни поступак спровешће се само међу кандидатима који испуњавају услове за пријем на радно место за које
су се пријавили.
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу
елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних места професионалних војника биће упућени у
надлежну војноздравствену установу у Београду, према распореду који ће израдити и о којима ће их информисати председници комисија за утврђивање испуњености услова за
пријем.
Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за
утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну
војну службу на основу следећих мерила за избор:
1) завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња
школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
2) провера физичке способности – до 35 бодова (производ
коначне оцене и броја 7);
3) психолошка процена кандидата – до 40 бодова (производ
коначне оцене психолошке процене и броја 8).
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила
за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену
у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања
здравствене способности за професионалну војну службу.
За кандидате биће извршена безбедносна провера за
пријем на рад у Војску Србије.
Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања
општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке
процене и упућивања на медицинско-здравствену процену,
сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.
Приликом доласка на проверу општих способности
(општи лекарски преглед и провера физичких способности), поред потребне спортске опреме, кандидати са собом обавезно носе и личну карту.
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и
војноздравствених установа, ради реализације првог де1. новембар 2017.

ла селекције, психолошке и медицинско-здравствене
процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника.
3. УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА
У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће
услове:
Општи услови:
1)
2)

да су пунолетни;
да су здравствено и психофизички способни за службу
у Војсци Србије;
3) да имају прописано образовање;
4) да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
месеци;
6) да нису старији од 30 година;
7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу,
у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране и
8) да су одслужили војни рок са оружјем.
Поред општих, кандидати за попуну радних места
професионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и следеће услове:
1) за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије;
2) за радна места на р. бр. 1 и 3: могу конкурисати лица
која имају најмање средњу стручну спрему и
3) за радно место на р. бр. 2: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц категорије.
4. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем
у професионалну војну службу и сачинити извештај са
предлогом кандидата за пријем.
Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежне старешине, о чему
ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који
су учествовали у изборном поступку.
Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисије која утврђују испуњеност
услова за пријем у професионалну војну службу почев од
10. 1. 2018. године.
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног
старешине у професионалну војну службу почев од 15. 1.
2018. године у својству професионалног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о

раду на период до 3 године и његовог обнављања до навршених 40 година живота.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду сматраће се да не жели да ступи у
професионалну војну службу, а уместо њега позваће се
други кандидат са коначне листе за избор.
Лица примљена у професионалну војну службу
остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Вој-

сци Србије („Службени гласник Републике Србије”, број
116/2007, 88/2009, 101/2010 – др. закон, 10/2015 и
88/2015 – одлука УС).
Додатне информације, могу се добити на следећим
бројевима телефона:
– 011/3603-140 или 011/3603-171 Војна академија
Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs). ƒ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетој Одлуци о расподели расположивих станова у закуп на неодређено време
Одлука о расподели расположивих станова у закуп на неодређено време ступила је на снагу даном доношења,
26. 10. 2017. године, а додела станова извршиће се са пресеком стања на дан 15. 9. 2017. године.
Извод из Одлуке о расподели расположивих станова у закуп на неодређено време
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1. новембар 2017.
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У току је поступак утврђивања права стамбеним интересентима који су закључно даном пресека стања, дали
оверене изјаве о месту коначног решавања стамбеног питања и структури жељеног стана, провера валидности
документације о утврђеном здравственом стању лица по којој су утврђени бодови, провера података о месту
пребивалишта лица и чланова заједничког породичног домаћинства, као и провера стамбеног статуса лица која су
имала станове у бившим републикама СФРЈ.
Стамбени орган ће од свих лица која се налазе у ужем кругу стамбених интересента за доделу стана по овој
одлуци затражити да ради утврђивања права доставе одговарајуће доказе. Захтеви лица која тражене доказе не
доставе у предвиђеном року неће се разматрати.
По окончању поступка провере извршиће се подела станова, а информације о извршеним доделама станова у
закуп на неодређено време, као и ажуриране ранг-листе биће објављени на интернет страници Министарства
одбране.ƒ

