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

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем професионалног војног лица или
државног службеника, односно намештеника,
у својству војних службеника и војних намештеника, у радни однос на неодређено време
I НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У КОЈОЈ СЕ ВРШИ ПОПУНА ФОРМАЦИЈСКИХ
МЕСТА:
Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана
Радна местa којa се попуњавajу:
1. заваривач гасом – електрозаваривач, ВКВ, 1 извршилaц,
2. тесар, КВ, 1 извршилaц,
3. електромеханичар за возила точкаше – возач,
ВКВ, 1 извршилац,
4. месар, КВ, 1 извршилац,
5. кувар, ВКВ, 1 извршилац,
6. референт за физичко васпитање, С2С, 1 извршилац,
7. зидар – фасадер, КВ, 1 извршилац,
8. електроинсталатер, ВКВ, 1 извршилац.
Услови
Радно место на редном броју 1:
• завршена средња машинска школа и специјализација – ВКВ радник и звање заваривач гасом
или електрозаваривач.
Радно место на редном броју 2:
• завршена средња техничка школа, КВ радник и
звање тесар.
Радно место на редном броју 3:
• завршена средња школа од 4 године и специјалистичко образовање ВКВ, образовни профил
електромеханичар за машине и опрему,
• возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 4:
• завршена средња школа од 3 године, образовни
профил месар.
Радно место на редном броју 5:
• завршена средња школа од 4 године и специјалистичко образовање ВКВ, образовни профил
кувар.
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Радно место на редном броју 6:
• завршен факултет спорта и физичког васпитања (240 ЕСПБ).
Радно место на редном броју 7:
• завршена средња школа 3. степен и одговарајуће образовање.
Радно место на редном броју 8:
15. фебруар 2018.

• завршен 5. степен, специјализација, електроинсталатер.
II ИЗБОРНИ ПОСТУПАК:
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлукoм о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања
у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/12, 6/14,
23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа
школовања који је прописан за пријем на радно место
(40% од укупног броја бодова), психолошку процену
кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са
кандидатом (20% од укупног броја бодова).
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, 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 стандардизованим тестовима. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним
путем, на адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму,
времену и месту обављања разговора кандидати ће
бити обавештени писаним путем, на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена
безбедносна провера у складу са Правилником о
безбедносним проверама лица, коју обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било којој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у
радни однос доставиће лекарско уверење о општој
здравственој способности.
III МЕСТО РАДА: за радно место на редном броју 1 и
2 – Панчево, за радно место на редном броју 3, 4, 5
– Батајница, за радно место на редном броју 6 и 7 –
Лађевци и за радно место на редном броју 8 – Зуце.
IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ИНТЕРНИ
КОНКУРС је осам дана и почиње да тече од наредног
дана од дана оглашавања у магазину „Одбрана”.
V ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ: мајор Небојша
Ристић, телефон 011/3074-008.
VI AДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС:
Редовним путем преко својих јединица за ВП 1094

Земун, улица Главна бр. 1, 11080 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”.
VII ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА
ИНТЕРНИ КОНКУРС:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, е-mail адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следеће:
• диплому којом се потврђује захтевана стручна
спрема;
• диплому о стеченом захтеваном звању за ВКВ
раднике (само за радна места за која је посебан
услов школа за ВКВ раднике);
• сведочанства за завршен сваки разред захтеване школе;
• возачку дозволу (за радна места возача);
• попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (исти тражити у команди јединице у којој се кандидат налази у служби) и
• картон основних личних података (КОЛП).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног
бележника.
VIII ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО ДА УЧЕСТВУЈУ НА
ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ:
На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица и државни службеници, односно
намештеници из 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 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 web-страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину
„Одбрана”. ƒ

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица у својству цивилних лица
на служби у Војсци Србије у радни однос
на неодређено време ради попуне радних
места у
I НАЗИВ УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У У КОЈОЈ СЕ
ВРШИ ПОПУНА РАДНИХ МЕСТА:
Ратно ваздухопловство и противваздухопловна
одбрана
Радна местa којa се попуњавajу:
1. авио-електромеханичар, ВКВ, 1 извршилац,
2. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1
извршилац,
3. електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1 извршилац,
4. грађевински столар, КВ, 1 извршилац,
5. електромеханичар за возила точкаше, КВ, 1
извршилац,
6. возач, ВКВ, 1 извршилац,
7. механичар за возила гусеничаре – возач,
ВКВ, 1 извршилац,
8. механичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац,
9. механичар за возила гусеничаре – возач,
ВКВ, 1 извршилац,
10. механичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац,
11. возач аутобуса, КВ, 1 извршилац,
12. начелник лабораторије, ВСС, 1 извршилац.
Општи услови:
• да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
• да су здравствено и психофизички способни
за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
• да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
• да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа,
• да се против њих не води кривични поступак
због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
• да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места
на која конкуришу.
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
• 4. степен стручне спреме – смер електротехнички и специјализација на оснoву стручности средњег образовања (ВКВ),
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конкурси
Радно место на редном броју 2:
• 4. степен стручне спреме – смер аутомеханичар и специјализација на основу стручности
средњег образовања (ВКВ),
• возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 3:
• 4. степен стручне спреме – смер аутоелектричар и специјализација на основу стручности
средњег образовања (ВКВ),
• возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 4:
• 3. степен стручне спреме – смер столар (КВ),
Радно место на редном броју 5:
• 3. степен стручне спреме – смер аутоелектричар (КВ),
Радно место на редном броју 6:
• средња школа и специјализација саобраћајне
струке (ВКВ),
• возачка дозвола „Д” категорије.
Радно место на редном броју 7:
• средња стручна спрема – смер аутомеханичар
и специјализација на основу стручности средњег образовања (ВКВ),
• возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 8:
• средња стручна спрема – смер аутомеханичар
и специјализација на основу стручности средњег образовања (ВКВ),
Радно место на редном броју 9:
• средња стручна спрема – смер аутомеханичар
и специјализација на основу стручности средњег образовања (ВКВ),
• возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 10:
• средња стручна спрема – смер аутомеханичар
и специјализација на основу стручности средњег образовања (ВКВ),
• возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 11:
• најмање 3. степен стручне спреме (КВ),
• возачка дозвола „Б”, „Ц” и „Д” категорије.
Радно место на редном броју 12:
• Завршен медицински факултет или фармацеутски факултет и специјализација из области
медицинска биохемија.
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II ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
Изборни поступак: У изборном поступку биће
примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а
који обухватају просек оцена са нивоа школовања
које је прописано за пријем на радно место (40%
15. фебруар 2018.

од укупног броја бодова), психолошку процену
кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% 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
писаним путем на адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој
процени губе право на даље учешће у изборном
поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове
конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље
учешће о изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема
у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
Место рада: за радно место на редном броју 1,
2, 3, 4 и 11 – Батајница, за радно место на редном
броју 5, 6 и 12 – Београд, за радно место на редном броју 7 – Нови Сад, за радно место на редном
броју 8 – Зуце, за радно место на редном броју 9 –
Ниш, за радно место на редном броју 10 – Јаково.
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ
КОНКУРС: 30 (тридесет) дана и почиње да тече од
наредног дана када је јавни конкурс оглашен у
„Службеном гласнику РС”.
IV ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ: Небојша Ристић, телефон
011/3074-008.
V АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА ЗА
ЈАВНИ КОНКУРС:
Поштом на адресу ВП 1094 Земун, ул. Главна бр.
1, 11080 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 1094 Земун, Београд.
VI ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА
ЈАВНИ КОНКУРС:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични пода-

ци, адреса становања, контакт телефон, mail
адреса, назив и редни број радног места на које
се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
• диплому о завршеној захтеваној школи –
стручној спреми;
• сведочанства за сваки разред захтеване школе;
• диплому о стеченом захтеваном звању за ВКВ
раднике (само за радна места која за која је
посебан услов школа за ВКВ раднике);
• возачку дозволу (само за радна места возача);
• уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
• извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
• уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
• уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест (6) месеци;
• уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности
из радног односа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од јавног бележника.
Напомена:
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 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.
Пробни рад обавезан је за све кандидате који
први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не
задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује министар одбране.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган

може да врши 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 то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства одбране – конкурси. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу и 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 из 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 у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа. ƒ

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

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем професионалног војног лица или
државног службеника, односно намештеника
у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време
I НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ У КОЈОЈ СЕ ВРШИ ПОПУНА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА:
КОМАНДА ЗА ОБУКУ
Радна местa којa се попуњавajу:
1. радник за спремање просторија, ПКВ, 1 извршилац;
2. монтер централног грејања – заваривач, КВ,
1 извршилац;
3. руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац;
4. кувар, КВ, 1 извршилац;
5. берберин, уједно руковалац купатила, КВ, 1
извршилац;
6. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1
извршилац;
7. механичар за оптичке инструменте и нишанске справе – инструктор, ССС, 1 извршилац;
8. механичар за РРУ и УНФ, ССС, 1 извршилац;
9. инсталатер водовода и канализације, ВКВ, 1
извршилац;
10. месар, КВ, 1 извршилац;
11. руковалац парних котлова са аутоматизованим ложењем, КВ, 1 извршилац;
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12. перионичар-пеглар, ПКВ, 1 извршилац;
13. оператер командних пултова, ССС, 1 извршилац
14. кувар, КВ, 1 извршилац;
15. руковалац парних котлова са аутом. ложењем - вп, КВ, 1 извршилац;
16. погонски електричар – руковалац термоенергетских подстаница, КВ, 1 извршилац;
17. деловођа-оператер, ССС, 1 извршилац.
Услов:
Радно место на редном броју 1:
• завршена основна школа.
Радно место на редном броју 2:
• 3. степен стручне спреме, техничка школа
– машински смер,
• да поседују одговарајући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова
монтера централног грејања – заваривача.
Радно место на редном броју 3:
• 3. степен стручне спреме, техничка школа,
• да поседују одговарајући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова
руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место на редном броју 4:
• 3. степен стручне спреме, занимање – кувар.
Радно место на редном броју 5:
• 3. степен стручне спреме, занимање берберин или курс за берберина (курс не искључује
завршену средњу школу 3. степен).
Радно место на редном броју 6:
• 3 или 4. степен стручне спреме, техничар машинске струке,
• положен специјалистички испит за ВКВ,
• возачка дозвола најмање „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 7:
• 4. степен стручне спреме – техничка или машинска школа образовни профил механичароружар.
Радно место на редном броју 8:
• завршена средња техничка школа 4. степен
стручне спреме,
• искуство и оспособљеност за рад са уређајима телекомуникације.
Радно место на редном броју 9:
• завршена техничка школа – инсталатер,
• 5. степен стручне спреме или положен специјалистички испит.
Радно место на редном броју 10:
• школа за КВ раднике смер за месара или средња школа 3. степен – смер за месара.
Радно место на редном броју 11:
• 3. степен, машинске или електро струке,
• положен испит за руковаоца парних котлова
са аутоматизованим ложењем.
Радно место на редном броју 12:
• завршена основна школа.
15. фебруар 2018.

Радно место на редном броју 13:
• 4. степен стручне спреме, техничка школа – образовни профил електротехничар аутоматике.
Радно место на редном броју 14:
• 3. степен стручне спреме, школа за КВ (ВКВ)
раднике, образовни профил кувар.
Радно место на редном броју 15:
• 3. степен стручне спреме, смер машинскотермоенергетски,
• положен испит за руковаоца парних котлова
са аутоматизованим ложењем.
Радно место на редном броју 16:
• завршена било која средња школа 3. или 4.
степена стручне спреме електротехничке
струке.
Радно место на редном броју 17:
• завршена било која средња школа 4. степена
стручне спреме.
II ИЗБОРНИ ПОСТУПАК: У изборном поступку
биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије
каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије
(„Службени војни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и
30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа
школовања које је прописано за пријем на радно
место (40% од укупног броја бодова), психолошку
процену кандидата (40% од укупног броја бодова)
и разговор са кандидатом (20% 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 писаним путем, на адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове
конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља
Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље
учешће у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема

у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
III МЕСТО РАДА: за радно место на редном броју 1,
8 и 9 – Горњи Милановац, за радно место на редном броју 2, 3 и 4 – Ваљево, за радно место на редном броју 5 и 6 – Лесковац, за радно место на редном броју 7, 14 и 15 – Крушевац, за радно место на
редном броју 10 – Зрењанин, за радно место на
редном броју 11 и 12 – Јаково, за радно место на
редном броју 13 – Крагујевац, село Сугубина, за
радно место на редном броју 16 и 17 – Зајечар.
IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ИНТЕРНИ
КОНКУРС је осам дана и почиње да тече од наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен
у магазину „Одбрана”.
V ЛИЦА КОЈЕ СУ ЗАДУЖЕНА ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ:
1. за радно место на редном броју 1: поручник
Радован Илић, телефон 011/2061-822
2. за радно место на редном броју 2, 3 и 4: Горан Јурош, телефон 014/296-015 и Иван Арсић, телефон 014/296-017
3. за радно место на редном броју 5 и 6: потпуковник Горан Биук, телефон 016/249-379
4. за радно место на редном броју 7: мајор Милић Николић, телефон 037/416-048
5. за радно место на редном броју 8 и 9: мајор
Зоран Писковић, телефон 032/713-290, локал
49637 или 49533
6. за радно место на редном броју 10: мајор Оскар Косо, телефон 021/4835-723
7. за радно место на редном броју 11 и 12: Славиша Петрић мј и Мишо Маџарац, зс, телефон 011/8416-660, локал 767
8. за радно место на редном броју 13, 14 и 15:
мајор Синиша Борјанић, телефон 037/416023
9. за радно место на редном броју 16 и 17: мајор
Маријан Стаменковић, телефон 019/426-388.
VI AДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА ЗА
ИНТЕРНИ КОНКУРС:
Редовним путем преко својих јединица, са назнаком за „интерни конкурс”:
1. за радно место на редном броју 1: ВП 4557
Београд, ул. Гардијска број 5, општина Савски венац, 11000 Београд,
2. за радно место на редном броју 2, 3 и 4: ВП
9845 Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, 14000
Ваљево,
3. за радно место на редном броју 5 и 6: ВП
4445 Лесковац, Краља Милутина бб, 16000
Лесковац,
4. за радно место на редном броју 7: ВП 5019
Крушевац, ул. Балканска 57, 37000 Крушевац,
5. за радно место на редном броју 8 и 9: за ВП
2143 Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра
59,

6. за радно место на редном броју 10: ВП 3160
Зрењанин, Стевице Јовановића 19, 23000
Зрењанин,
7. за радно место на редном броју 11 и 12: ВП
5004 Јаково, ул. Армијска 1, 11276 Јаково,
8. за радно место на редном броју 13, 14 и 15:
ВП 3161 Крушевац, Балканска 57, 37000 Крушевац,
9. за радно место на редном броју 16 и 17: ВП
6002 Зајечар, Шљиварски пут бб, 19000 Зајечар.
VII ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА
ИНТЕРНИ КОНКУРС:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, е-mail адреса, редни број формацијског места на које се
конкурише, кандидати поред кратке биографије
прилажу и следеће:
• диплому којом се потврђује захтевана стручна спрема;
• сведочанства за сваки завршен разред средње школе (за радна места где је прописано да
лице има завршен 3. 4. или 5 степен стручне
спреме);
• возачку дозволу (само за радна места за које
је прописано као посебан услов);
• сведочанства основне школе којим се потврђује захтевана стручна спрема (само за радна
места за која је прописано као посебан услов
завршена основна школа);
• сертификат или уверењe о оспособљености за
руковаоца котлова са АТК (само за радно место за које је прописано као посебан услов);
• попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (исти тражити
у команди јединице у којој се кандидат налази
у служби) и
• картон основних личних података (КОЛП).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
VIII ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО ДА УЧЕСТВУЈУ НА
ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ:
На интерном конкурсу могу да учествују професионална војна лица или државни службеници, односно намештеници из 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 породице погинулог
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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 web-страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину
„Одбрана”. ƒ

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица у својству цивилних лица на
служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у
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I НАЗИВ УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У КОЈОЈ СЕ ВРШИ ПОПУНА РАДНИХ МЕСТА
Команда за обуку
Радна места која се попуњавају:
1. грађевински бравар, КВ, 1извршилац;
2. берберин – руковалац купатила КВ, 1 извршилац
3. руковалац водоцрпних постројењa, КВ, 1 извршилац
4. електроинсталатер, ВКВ, 1 извршилац
5. електромеханичар за возила точкаше, уједно
електромеханичар за изворе струје и елек.
агрегате, ВКВ, 1 извршилац
6. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац
7. техничар за наоружање – инструктор, ССС, 1
извршилац,
8. механичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац
9. самостални референт за књиговодство / благајник, ССС, 1 извршилац
10. електромеханичар за возила гусеничаре, ВКВ,
1 извршилац,
11. кувар, КВ, 1 извршилац,
12. берберин – руковалац купатила, КВ, 1 извршилац и
13. руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац,
14. грађевински столар, КВ, 1 извршилац
15. механичар за радио-уређаје и системе, ВКВ, 1
извршилац
16. монтер централног грејања – заваривач, КВ, 1
извршилац
17. погонски електричар, КВ, 1 извршилац
15. фебруар 2018.

18. монтер централног грејања, уједно заваривач,
ВКВ, 1 извршилац,
19. погонски електричар, КВ, 1 извршилац,
20. грађевински столар, КВ, 1 извршилац,
21. берберин, уједно руковалац купатила, ВКВ, 1
извршилац,
22. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац
23. механичар за пешадијско наоружање, ВКВ, 1
извршилац
Општи услови:
• да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
• да су здравствено и психофизички способни за
рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
• да имају одговарајућу стручну спрему за радно
место за које конкуришу,
• да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
• да се против њих не води кривични поступак
због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
• да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
• завршена школа за КВ раднике металске струке
(3. степен) – смер бравар.
Радно место на редном броју 2:
• завршена школа средња стручна школа (3. степен) – смер мушки фризер.
Радно место на редном броју 3:
• завршена школа средња стручна школа (3. степен), електро струка – смер енергетска аутоматика – погонски електричар за аутоматику.
Радно место на редном броју 4:
• 5. степен стручне спреме, техничка школа
– усмерења електроинсталатер – електричар,
• пожељно је да имају искуство у раду на пословима електроинсталатера.
Радно место на редном броју 5:
• 5. степен стручне спреме, техничка школа –
усмерења електромеханичар,
• пожељно је да имају искуство у раду на пословима електромеханичара за возила точкаше и електромеханичара за изворе струје и елек. агрегате.
Радно место на редном броју 6:
• завршена средња школа (3. степен) за инсталатера водовода и канализације или сертификат да је
лице оспособљено за обављање послова инсталатера водовода и канализације (сертификат не искључује завршену средњу школу 3. степен).
Радно место на редном броју 7:
• завршена средња школа машинске или техничке струке (4. степен), образовни профил механичар-оружар.

Радно место на редном броју 8:
• завршена школа машинске струке образовни
профил аутомеханичар и школа за висококвалификоване раднике машинске струке – усмерење
моторна возила (ВКВ раднике).
Радно место на редном броју 9:
• завршена средња економска школа (4. степен).
Радно место на редном броју 10:
• завршена школа за ВКВ раднике и одговарајуће
стручно оспособљавање.
Радно место на редном броју 11 и 12:
• завршена школа за КВ раднике.
Радно место на редном броју 13:
• кандидат мора да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме, предвиђен за формацијско
место за које конкурише. Уколико нема завршену одговарајућу врсту школе, мора да поседује
сертификат или уверење о способности за обављање наведеног посла.
Радно место на редном броју 14:
• завршена средња техничка школа дрвнопрерађивачке или грађевинске струке.
Радно место на редном броју 15:
• завршена средња техничка школа (4. степен),
положен ВКВ или специјалистички испит.
Радно место на редном броју 16:
• 3. степен, машинске струке.
Радно место на редном броју 17:
• 3. степен, смер погонски електричар или електричар.
Радно место на редном броју 18:
• виша школа, односно школа за ВКВ раднике –
смер термоенергетски или основне струковне
студије у трајању од три године из машинског
инжињерства, област термотехника,
• сертификат или уверење о оспособљености за
заваривача.
Радно место на редном броју 19:
• средња школа, односно школа за ВКВ раднике –
смер термоенергетски, образовни профил инсталатер грејања и климатизације.
Радно место на редном броју 20:
• средња школа, односно школа за КВ раднике,
образовни профил грађевински столар.
Радно место на редном броју 21:
• средња школа, односно школа за КВ (ВКВ) раднике, образовни профил берберин (фризер).
Радно место на редном броју 22:
• завршена средња школа 3. или 4. степена стручне спреме, машинске или грађевинске струке,
• одговарајућа потврда или сертификат за водоинсталатера.
Радно место на редном броју 23:
• завршена средња школа 3. или 4. степена стручне спреме, машинске струке.
II ИЗБОРНИ ПОСТУПАК: У изборном поступку биће
примењени Критеријуми прописани Одлуком о утвр-

ђивању мера за спровођење стратегије каријерног
вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни
лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја
бодова), психолошку процену кандидата (40% од
укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20%
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 писаним путем, на адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких
капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену
и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем, на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена
безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било којој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у
радни однос доставиће лекарско уверење о општој
здравственој способности.
Место рада: за радно место на редном броју 1, 2 и
3 – Сомбор, за радна места 4 и 5 – Ваљево, за радна
места на редном броју 6 – Лесковац, за радно место
на редном броју 7 – Краљево, за радно место на редном броју 8, 18, 19, 20, 21 – Крушевац, за радно место на редном броју 9 – Панчево, за радно место на
редном броју 10, 11, 12, 13 – Пожаревац, за радно
место на редном броју 14, 15 – Горњи Милановац, за
радно место на редном броју 16, 17 – Јаково, за радно место на редном броју 22 и 23 – Зајечар.
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног
дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
• за радно место на редном броју 1, 2, 3: Жељко
Ђурђевић, телефон 025/438-899, локал 58-167 и
локал 58-091
• за радна места на редном броју 4 и 5: Горан
Јурош, телефон 014/296-015 и Иван Арсић
014/296-017
• за радно место на редном броју 6: Горан Биук,
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телефон 016/249-379
• за радно место на редном броју 7 и 8: Милић Николић, телефон 037/416-048
• за радно место на редном броју 9: Драган Видојевић, телефон 013/326-216
• за радно место на редном броју 10, 11, 12 и 13: Јово Плављанић, телефон 012/223-666, локал 49-101
• за радно место на редном броју 14 и 15: Зоран
Писковић, телефон 032/ 713-290, локал 49-637
• за радно место на редном броју 16 и 17: Славиша
Петрић и Мишо Маџарац, телефон 011/8416-660,
локал 767
• за радно место на редном броју 18, 19, 20 и 21:
Синиша Борјанић, телефон 037/416-023
• за радно места на редном броју 22 и 23: Маријан
Стаменковић, телефон 019/426-388.
V АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС:
Поштом на адресу са назнаком „за јавни конкурс”:
• за радно место на редном броју 1, 2, 3: ВП 1423
Сомбор, Централа бб, 25000 Сомбор,
• за радно место на редном броју 4 и 5: ВП 9845
Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево,
• за радно место на редном броју 6: ВП 4445 Лесковац, Краља Милутина бб, 16000 Лесковац,
• за радно место на редном броју 7 и 8: ВП 5019
Крушевац, ул. Балканска 57, 37000 Крушевац,
• за радно место на редном броју 9: ВП 1442 Панчево, ул. Баваништански пут бб, 26000 Панчево,
• за радно место на редном броју 10, 11, 12 и 13: ВП
5302 Пожаревац, ул. 6. личке дивизије бб, 12000
Пожаревац,
• за радно место на редном броју 14 и 15: ВП 2143
Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 59,
• за радно место на редном броју 16 и 17: ВП 5004
Јаково, ул. Армијска 1, 11276 Јаково,
• за радно место на редном броју 18, 19, 20 и 21:
ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”.
• за радно место на редном броју 22 и 23: ВП 6002
Зајечар, Шљиварски пут бб, 19000 Зајечар.
Лична достава пријава може се извршити и у деловодству наведених ВП.
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VI ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, mail адреса, назив
и редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
• диплому којом се потврђује захтевана стручна
спрема,
• сведочанства за завршен сваки разред средње
школе (за радна места за која је прописано КВ,
ССС и ВКВ);
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
• извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац – не старији од шест месеци).
• уверење надлежног суда да се против кандидата
15. фебруар 2018.

не води кривични поступак због кривичног дела
за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
• уверење надлежног органа МУП-а да кандидат
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
• уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена
у државној служби).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног
бележника.
Напомена:
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 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.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који
први пут заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос заснован на неодређено
време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи
на пробном раду отказује се радни однос без права на
новчану накнаду без отказа.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује министар одбране.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 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 то кандидат учинити сам. Наведену изјаву
је могуће преузети на сајту Министарства одбране –
конкурси. Потписану изјаву неопходно је доставити
уз молбу уз 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 из 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 ко-

јем је кандидат био на служби да му радни однос у
државном органу није престао због повреде дужности из радног односа. ƒ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за кадрове
расписује

КОНКУРС

за пријем кандидата из грађанства за
ученике Средње стручне војне школе
У школској 2018/2019. години извршиће се пријем
45 кандидата мушког и женског пола из грађанства (у
даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда
Средње стручне војне школе (30 ученика за смер Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана и
15 ученика за смер Јединице за електронска дејства).
УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне
услове конкурса.
ОПШТИ УСЛОВИ
• да су држављани Републике Србије;
• да су здравствено способни за школовање, што
утврђује надлежна војнолекарска комисија;
• да се против њих не води кривични поступак или
поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности, односно да нису осуђивани
за таква дела казном затвора у трајању дужем
од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
• да су рођени 2002. године или касније;
• да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне
школе, и при томе постигли најмање врло добар
просечан општи успех школовања;
• да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, подлежу провери физичке способности,
провери знања из математике и физике, психолошкој
процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Школовање у Средњој стручној војној школи траје
четири године. Ученици се школују по плану и програму војностручног смера Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране и Јединица за електронска дејства.
Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.
За време школовања ученици Средње стручне војне школе имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

За време школовања ученицима су обезбеђени
смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски
прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени
услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а
трошкове школовања сноси Министарство одбране
Републике Србије.
Међусобна права и обавезе лица примљених на
школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу
регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка.
Кандидати чије је пребивалиште на територији АП
Косово и Метохија конкурсну документацију подносе територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту
пребивалишта. Образац пријаве добија се у територијалном органу регионалног центра Министарства
одбране приликом конкурисања.
Кандидат уз пријаву прилаже:
• оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије;
• оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених;
• потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак
због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква
дела казном затвора у трајању дужем од шест
месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана заводска мера;
• оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и
VIII разреда основне школе за кандидате који су
завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење
– потврду основне школе о оценама на крају полугодишта VIII разреда.
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.
Приликом доласка на проверу физичких способности, проверу знања из математике и физике, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску
опрему, ђачку књижицу са овереном фотографијом и
потврду (не старију од 10 дана) од изабраног лекара
да могу приступити провери физичких способности.
Приликом доласка на све предвиђене провере у оквиру селекције, потребно је да кандидати дођу у
пратњи родитеља – старатеља.
Селекција кандидата из грађанства за ученике
Средње стручне војне школе реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности и провери
знања из математике и физике. Уколико кандидат не
задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Средњу стручну војну школу и не упућује се на следећи облик селекције.
Да би задовољио критеријуме првог дела селекције
кандидат мора остварити најмање по један бод на те-
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конкурси
стирању из математике и физике.
У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати
подлежу психолошкој процени (1, 2. и 3. категорија
кандидата на психолошкој процени задовољава критеријуме).
У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
Ради провере физичке способности, провере знања из математике и физике, кандидати за пријем на
школовање у Средњу стручну војну школу долазе у
интернат Војне гимназије (Хумска 22, Београд), према распореду који ће израдити Средња стручна војна школа и доставити регионалним центрима Министарства одбране Републике Србије.
Све путне трошкове превоза до интерната Војне
гимназије ради реализације првог дела селекције и
до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Средњу стручну
војну школу.
Конкурс је отворен од 12. фебруара до 30. марта
2018. године.
Конкурсна документација кандидатима за ученике
Средње стручне војне школе неће се враћати.
Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почев од 13. јуна 2018.
године.
Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Средњој стручној војној школи, Улица Петра
Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603-966,
011/3603-972 и 011/3603-655) или на интернет презентацији Војне гимназије www.gimnazija.mod.gov.rs. ƒ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за кадрове
расписује

КОНКУРС

за пријем кандидата из грађанства
у Војну академију и Медицински факултет
Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду
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У школској 2018/2019. години примају се кандидати из грађанства за кадете:
А) ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
Основне академске студије, укупно 76 кадета на студијске програме:
1. Менаџмент у одбрани;
2. Противваздухопловна одбрана;
3. Војноелектронско инжењерство;
4. Војномашинско инжењерство;
5. АБХО;
6. Логистика одбране;
7. Војногеодетско инжењерство;
Интегрисане академске студије, 11 кадета на студијски програм Војно ваздухопловство.
Садржаји у оквиру студијских програма су заједнички за I и II годину студија, док ће се кадети опредељи15. фебруар 2018.

вати за одређени модул у оквиру студијског програма
по завршетку II године студија, у зависности од постигнутог успеха и потреба система одбране.
Б) МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
Интегрисане академске студије медицине: 25 кадета.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне
услове конкурса.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
• да су држављани Републике Србије;
• да су здравствено способни за школовање, што
утврђује надлежна војнолекарска комисија;
• да се против њих не води кривични поступак или
поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности, односно да нису осуђивани
за таква дела казном затвора у трајању дужем
од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
а) Војна акaдемија
• да су рођени 1997. године или касније;
• да су завршили четворогодишњу средњу школу
или гимназију;
• да похађају IV разред гимназије или средње школе.
Кандидати за кадете студијског програма Војно ваздухопловство морају да испуне и допунске услове
прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај студијски програм.
б) Медицински факултет ВМА
• да су рођени 1998. године или касније;
• да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или
• да похађају IV разред гимназије, средње школе
здравствене или ветеринарске струке.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Војне академије и
Медицинског факултета Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду полажу пријемни
испит, подлежу провери физичке способности, медицинско-здравственој процени, психолошкој процени и безбедносној провери.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу
регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија конкурсну документацију подносе територијалном органу регионалног центра Министарства одбране који
је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац
пријаве добија се у територијалном органу регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.
Уз пријаву прилажу:
• оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије;

• оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених;
• потврде надлежног органа да се против њих не
води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци
или казном малолетничког затвора, односно да
им није изрицана заводска мера;
• оверене фотокопије сведочанства свих разреда и
фотокопију дипломе средње школе (за кандидате
који су завршили четворогодишње школовање),
односно сведочанства завршених разреда и оверен препис оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).
Приликом доласка на селекцију у Војну академију и
Медицински факултет ВМА кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта).
Кандидати који буду примљени на школовање биће
обавештени када ће предати сведочанства о завршеном IV разреду школовања и диплому.
Кандидати који имају негативну медицинско-здравствену, психолошку процену и безбедносну проверу
неће се рангирати.
Све трошкове превоза до војних школа ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене
сносе кандидати који конкуришу у војне школе.
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА:
а) Војна академија
Селекција кандидата за Војну академију реализује
се у два дела.
У првом делу селекције, који се реализује на Војној
академији, кандидати полажу пријемни испит, који обухвата проверу знања из математике и проверу физичке способности. На основу резултата првог дела
селекције, формира се прелиминарна ранг-листа на
основу мерила за утврђивање редоследа кандидата.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда
средње школе освојили једно од прва три места из
математике на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит
из математике, а пријемни испит из тог предмета
вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не
односи на награде освојене на републичкој смотри
научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког
такмичења.
Приликом доласка на први део селекције – пријемни испит кандидати су обавезни да донесу потврду
од водећег лекара да су здравствено способни за физичку проверу и потребну спортску опрему.
Други део селекције обухвата медицинско-здравствену и психолошку процену, која је елиминационог
карактера, на коју се позивају кандидати почев од
најбоље рангираног па све до попуне потребног броја здравствено способних кандидата.
Током процеса селекције врши се и безбедносна
провера кандидата.
O терминима за селекцију по датуму, месту и времену кандидати ће бити обавештени преко интернет

странице Војне академије и Универзитета одбране и
преко центара МО где су конкурисали.
б) Медицински факултет ВМА
Провера физичке способности је елиминационог
карактера, а информација о минимуму критеријума
које је неопходно да кандидат задовољи биће истакнута на интернет страници Mедицинског факултета
ВМА.
Временски термини одређени за здравствени преглед, психолошко тестирање и проверу физичке способности, као и датум, место и време полагања пријемног испита биће истакнути на интернет страници
Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране у Београду.
Листа кандидата који испуне услове за полагање
пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре термина за полагање пријемног испита на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет страници Универзитета одбране у Београду.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда
средње школе освојили једно од прва три места из
биологије или хемије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде
освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и
њиховом рангу са републичког такмичења.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
a) Војна академија
Редослед пријављених кандидата утврђује се на основу следећих мерила:
• успех из средње школе – максималан број бодова је 40;
• провера знања из математике – максималан број
бодова је 45 и
• провера физичке способности – максималан број
бодова је 15.
Рангирање кандидата на основу пријемног испита
извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 10 од могућих 45 бодова из
математике.
Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова, предност ће
имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике.
б) Медицински факултет ВМА
Редоследа пријављених кандидата утврђује се на
основу следећих мерила:
• успех из средње школе или гимназије – максималан број бодова је 40;
• провера знања из хемије и биологије – максималан број бодова је 60.
Рангирање кандидата на основу пријемног испита
извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 50% + 1 бод на сваком од
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тестова који полажу на пријемном испиту (16 бодова
из хемије и 16 бодова из биологије).
Укупан максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100. Кандидати ће бити рангирани на основу места на коначној ранг-листи.
НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА
УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
а) Војна академија
Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети приговор декану Војне академије у
року од три дана од дана објављивања прелиминарне
ранг-листе кандидата.
Декан Војне академије доноси решење по приговору кандидата у року од три дана од дана пријема приговора.
На решење декана, кандидат може изјавити жалбу
начелнику Војне академије у року од три дана од дана
пријема решења. Начелник Војне академије решава
по жалби у року од три дана од дана њеног пријема.
б) Медицински факултет ВМА
Прелиминарна ранг листа биће објављена до 48 часова од момента завршетка пријемног испита на
огласној табли, на интернет страници Медицинског
факултета ВМА, као и на интернет страници Универзитета одбране у Београду.
Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети приговор декану Медицинског факултета ВМА у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе на огласној табли Факултета.
Декан Медицинског факултета ВМА доноси решење по приговору кандидата у року од три дана од дана пријема приговора.
На решење декана, кандидат може изјавити жалбу
Савету Медицинског факултета ВМА у року од три
дана од дана пријема решења. Савет решава по жалби у року од три дана од дана њеног пријема.
Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и
објављује коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет страници Универзитета одбране у Београду.
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ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА:
Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању
од четири године, што подразумева 240 ЕСПБ, и интегрисаних академских студија за студијски програм
Војно ваздухопловство у трајању од 5 година, што
подразумева 300 ЕСПБ. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање које је прописано акредитованим студијским програмима.
Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских студија у
трајању од шест година, односно 360 ЕСПБ. После
завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање доктор медицине, како је прописано акредитованим студијским програмом.
За време школовања кадети Војне академије и Медицинског факултета ВМА имају статус војног лица,
у складу са Законом о Војсци Србије. За време шко15. фебруар 2018.

ловања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.
Након успешно завршеног школовања у Војној
академији и Медицинском факултету ВМА примају
се у професионалну војну службу и производе у чин
потпоручника одговарајућег рода – службе.
У случају прекида школовања због слабог успеха,
прекида школовања на лични захтев и неиспуњења
обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на
школовању су у обавези да надокнаде трошкове
школовања.
Конкурс је отворен oд 12. фебруара до 30. марта
2018. године.
Кандидати који конкуришу за кадете Војне академије и Медицинског факултета ВМА моћи ће да се
информишу о резултатима конкурса од војних школа за које су конкурисали.
Информације у вези са конкурсом могу се добити
у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца
Универзитета одбране:за Војну академију путем
електронске поште stud.sluzba@va.mod.gov.rs, на телефоне:
011/3603-112, 011/3603-344 или на интернет страници http://www.va.mod.gov.rs, a за Медицински факултет ВМА путем електронске поште:
medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs, на телефоне:
011/3608-129, 011/3608-134, 011/3608-661, или на
интернет страници http://www.mfvma.mod.gov.rs. ƒ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране

ИНФОРМАЦИЈА

o пословној сарадњи са
ЈП „Скијалишта Србије”
У складу са овлашћењем министра одбране, начелник Управе за традицију, стандард и ветеране пуковник Слађан Ристић у име Министарства одбране потписао је Уговор о сарадњи са ЈП „Скијалишта Србије”.
Овим уговором омогућено је да запослени у Министарству одбране и Војсци Србије плаћају ски карте
на рате путем административне забране, и то до три
месечне рате уколико је цена ски карте до 15.000,
00 динара или до шест месечних рата, уколико је цена ски карте преко 15.000, 00 динара.
Потребно је да припадник МО и ВС који жели да
користи наведену могућност са собом на путовање
понесе оверена три примерка Решења о административној забрани на примања издате од стране
надлежне организационе јединице Министарства
одбране и Војске Србије.
Образац администартивне забране биће доступан
на сајту Министарства одбране у пољу СТАНДАРД –
Мере за побољшање стандарда запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.
Београд, 1. фебруар 2018. године. ƒ

