конкурси
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу
у својству подофицира на неодређено време:
У Гарду
1. војни полицајац уједно нишанџија, ВЕС 21118, 1 извршилац,
2. радио-телепринтерист–шифрер, ВЕС 21813, 1 извршилац,
3. саобраћајац, ВЕС 22701, 1 извршилац.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Општи услови конкурса:
– да је пунолетан држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије,
– да има одговарајућу стручну спрему за формацијско
место за које конкурише,
– да му раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци,
– да није старији од 35 година,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних
сметњи за пријем у професионалну војну службу, у
складу са прописима којима је уређено вршење
безбедносне провере у Министарству одбране,
– да је одслужио војни рок са оружјем.
Посебни услови конкурса:
– да је подофицир на одређено време,
– да је оспособљен за обављање одговарајуће војноевиденционе специјалности,
– да у током службе није негативно оцењено и да има
просек службених оцена најмање „истиче се”,
– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем
положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
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НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
Пријаву на конкурс кандидат подноси у матичну јединицу – установу, која је у обавези да пријаву заведе са даном подношења. У пријави, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидат
наводи јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише. Уколико кандидат жели да се пријави за
више формацијских места, у пријави их наводи редоследом по приоритету жеља.
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
– потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије
(својеручно потписана изјава);
– попуњен и оверен образац и сагласност за вршење
потпуне безбедносне провере (исти тражити у команди јединице – установе у којој се налазе на служби).
1. јун 2018.

Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа из досијеа персоналних података (ДПП-2) кандидата:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплому о стеченом образовању;
– потврду надлежног старешине о периоду обављања
дужности подофицира на одређено време, у ком роду, односно служби;
– потврду надлежног старешине да ли је негативно
оцењиван и просек службених оцена у току службе;
– препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају;
– копија возачке дозволе за лица која конкуришу на
формацијско место возача (уједно возача).
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом достављају Команди Гарде, појединачно у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене закључком.
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ
МЕСТА
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју
формира надлежни старешина, међу кандидатима који
испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско
место на које су конкурисали.
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
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
формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу, према распореду који ће израдити и о којима ће их информисати председник конкурсне
комисије.
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна
комисија за пријем у професионалну војну службу на
основу следећих мерила за избор:
1) провера физичке способности – до 30 бодова (производ коначне оцене и броја 6);
2) психолошка процена кандидата – до 30 бодова (производ оцене и броја 6);
3) разговор са кандидатима – до 40 бодова (производ
коначне оцене 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.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања
општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-

здравствену процену сматраће се да је одустао од даљег
учешћа у изборном поступку.
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну
легитимацију.
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијскох места официра.
Лица примљена у професионалну војну службу остварују
сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има
право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности које би могле утицати
на објективност његовог исхода.
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 011/2064-369
и 011/2064-374 или на локал 330-374. ƒ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу
у својству подофицира на неодређено време:
У Копнену војску:
1. командир одељења, ВЕС 21101, 6 извршилаца,
2. командир одељења, ВЕС 21103, 3 извршиоца,
3. командир одељења, ВЕС 21110, 1 извршилац,
4. командир одељења, ВЕС 21115, 1 извршилац,
5. војни полицајац, ВЕС 21118, 1 извршилац,
6. ПДЗ техничар – противтерориста, ВЕС 21119, 1 извршилац,
7. противтерориста, ВЕС 21119, 4 извршиоца,
8. диверзант, ВЕС 21133, 1 извршилац,
9. диверзант – падобранац, ВЕС 21133, 1 извршилац,
10. диверзант – возач, ВЕС 21133, 1 извршилац,
11. снајперист – диверзант, ВЕС 21133, 2 извршиоца,
12. руковалац ВБМ – речни диверзант, ВЕС 21134, 1 извршилац,
13. возач – падобранац, ВЕС 21135, 1 извршилац,
14. диверзант – падобранац, ВЕС 21135, 3 извршиоца,
15. снајпериста – падобранац, ВЕС 21135, 2 извршиоца,
16. командир одељења, ВЕС 21204, 2 извршиоца,
17. рачунач, ВЕС 21209, 1 извршилац,
18. командир – оператор одељењa, ВЕС 21213, 2 извршиоца,
19. командир тенка, ВЕС 21401, 2 извршиоца,
20. заменик командира б/в, ВЕС 21401, 4 извршиоца,
21. противмински ронилац – возач, ВЕС 21682, 1 извршилац,
22. командир oдељења, ВЕС 21701, 2 извршиоца,
23. пионир – пиротехничар, ВЕС 21701, 3 извршиоца,
24. командир oдељењa, ВЕС 21718, 1 извршилац,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

командир одељења, ВЕС 21751, 1 извршилац,
радио-телепринтерист, ВЕС 21801, 2 извршиоца,
телепринтерист – шифрер, ВЕС 21815, 1 извршилац,
руковалац – падобранац, ВЕС 22135, 1 извршилац,
техничар за муницију и МЕС – руковалац, ВЕС
22141, 1 извршилац,
електромеханичар за подводна средства, ВЕС
22303, 1 извршилац,
моториста, ВЕС 22306, 1 извршилац,
руковалац, ВЕС 22404, 1 извршилац,
командир oдељења, ВЕС 22701, 1 извршилац,
саобраћајац, ВЕС 22701, 1 извршилац.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
Општи услови конкурса:
– да је пунолетан држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије,
– да има одговарајућу стручну спрему за формацијско
место за које конкурише,
– да му раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци,
– да није старији од 35 година,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних
сметњи за пријем у професионалну војну службу, у
складу са прописима којима је уређено вршење
безбедносне провере у Министарству одбране,
– да је одслужио војни рок са оружјем.
Посебни услови конкурса:
– да је подофицир на одређено време,
– да је оспособљен за обављање одговарајуће војноевиденционе специјалности,
– да у током службе није негативно оцењено и да има
просек службених оцена најмање „истиче се”,
– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем
положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
– кандидати који конкуришу за формацијска места под
редним бројем 10, 13. и 21. (за возаче) да има дозволу
за управљање моторним возилом за „Ц” категорију.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
Пријаву на конкурс кандидат подноси у матичну јединицу –
установу, која је у обавези да пријаву заведе са даном подношења. У пријави, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидат наводи број и
назив формацијског места за које конкурише. Уколико кандидат жели да се пријави за више формацијских места, у
пријави их наводи редоследом по приоритету жеља.
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
– потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије
(својеручно потписана изјава);
– попуњен и оверен образац и сагласност за вршење
потпуне безбедносне провере (исти тражити у команди јединице – установе у којој се налазе на служби).
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа из досијеа персоналних података (ДПП-2) кандидата:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
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– диплому о стеченом образовању;
– потврду надлежног старешине о периоду обављања
дужности подофицира на одређено време, у ком роду, односно служби;
– потврду надлежног старешине да ли је негативно
оцењиван и просек службених оцена у току службе;
– препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају;
– копија возачке дозволе за лица која конкуришу на
формацијско место возача (уједно возача).
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом достављају Команди Копнене војске, појединачно у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком.

Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места официра.
Лица примљена у професионалну војну службу остварују
сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има
право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности које би могле утицати
на објективност његовог исхода.
Све информације везане за конкурс могу се добити на
сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 018/509427 или локал 57-427. ƒ

ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ
МЕСТА
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју
формира надлежни старешина, међу кандидатима који
испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско
место на које су конкурисали.
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
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 формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којима ће их
информисати председник конкурсне комисије.
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна
комисија за пријем у професионалну војну службу на
основу следећих мерила за избор:
1) провера физичке способности – до 30 бодова (производ коначне оцене и броја 6);
2) психолошка процена кандидата – до 30 бодова (производ оцене и броја 6);
3) разговор са кандидатима – до 40 бодова (производ
коначне оцене 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.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања
општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинскоздравствену процену сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну
легитимацију.

расписује

1. јун 2018.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у
својству подофицира на неодређено време:
У Команду за обуку
1. командир одељења, ВЕС 21101, 3 извршиоца,
2. командир одељења стрељачког, ВЕС 21101, 2 извршиоца,
3. командир одељења уједно инструктор, ВЕС 21101,
3 извршиоца,
4. руковалац уједно оператер, ВЕС 22131, 1 извршилац,
5. руковалац, ВЕС 22404, 1 извршилац,
6. медицински техничар, ВЕС 22503, 1 извршилац,
7. дресер паса, ВЕС 22606, 1 извршилац.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Општи услови конкурса:
– да је пунолетан држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије,
– да има одговарајућу стручну спрему за формацијско
место за које конкурише,
– да му раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци,
– да није старији од 35 година,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних
сметњи за пријем у професионалну војну службу, у
складу са прописима којима је уређено вршење
безбедносне провере у Министарству одбране,
– да је одслужио војни рок са оружјем.
Посебни услови конкурса:
– да је подофицир на одређено време,
– да је оспособљен за обављање одговарајуће војно
евиденционе специјалности,
– да у током службе није негативно оцењено и да има
просек службених оцена најмање „истиче се”,

– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем
положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
Пријаву на конкурс кандидат подноси у матичну јединицу – установу, која је у обавези да пријаву заведе са даном подношења. У пријави, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидат
наводи јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише. Уколико кандидат жели да се пријави за
више формацијских места, у пријави их наводи редоследом по приоритету жеља.
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
– потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије
(својеручно потписана изјава);
– попуњен и оверен образац и сагласност за вршење
потпуне безбедносне провере (исти тражити у команди јединице – установе у којој се налазе на служби).
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа из досијеа персоналних података (ДПП-2) кандидата:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплому о стеченом образовању;
– потврду надлежног старешине о периоду обављања
дужности подофицира на одређено време, у ком роду, односно служби;
– потврду надлежног старешине да ли је негативно
оцењиван и просек службених оцена у току службе;
– препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају;
– копија возачке дозволе за лица која конкуришу на
формацијско место возача (уједно возача).
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом достављају Команди за обуку, појединачно у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у магазину
„Одбрана”.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене закључком.
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ
МЕСТА
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју
формира надлежни старешина, међу кандидатима који
испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско
место на које су конкурисали.
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
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
формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Са-

ду), према распореду који ће израдити и о којима ће их
информисати председник конкурсне комисије.
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
1) провера физичке способности – до 30 бодова (производ коначне оцене и броја 6);
2) психолошка процена кандидата – до 30 бодова (производ оцене и броја 6);
3) разговор са кандидатима – до 40 бодова (производ
коначне оцене 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.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања
општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинскоздравствену процену сматраће се да је одустао од даљег
учешћа у изборном поступку.
Приликом доласка на проверу општих способности кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну
легитимацију.
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су
се пријавили за попуну формацијских места официра.
Лица примљена у професионалну војну службу остварују
сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има
право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности које би могле утицати
на објективност његовог исхода.
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 011/2064-087
и 011/2064-733 или на локал 330-733. ƒ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу
у својству подофицира на неодређено време:
У Ратно ваздухопловство и противваздухопловну
одбрану
1. телефонист-линијаш, ВЕС 21803, 1 извршилац,
2. радио-релејац уједно возач, ВЕС 21803, 1 извршилац,
3. радио-релејац, ВЕС 21803, 1 извршилац,
4. техничар за авион и мотор, ВЕС 22203, 2 извршиоца,
5. техничар за хеликоптер и мотор, ВЕС 22203, 1 извршилац,
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конкурси
6. техничар за ваздухопловну опрему, ВЕС 22205, 2 извршиоца,
7. експедитор, ВЕС 23201, 1 извршилац.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Општи услови конкурса:
– да је пунолетан држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије,
– да има одговарајућу стручну спрему за формацијско
место за које конкурише,
– да му раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци,
– да није старији од 35 година,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних
сметњи за пријем у професионалну војну службу, у
складу са прописима којима је уређено вршење
безбедносне провере у Министарству одбране.
– да је одслужио војни рок са оружјем.
Посебни услови конкурса:
– да је подофицир на одређено време,
– да је оспособљен за обављање одговарајуће војноевиденционе специјалности,
– да током службе није негативно оцењено и да има
просек службених оцена најмање „истиче се”,
– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем
положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
– кандидати који конкуришу за формацијскo местo под
редним бројем 2 (за возаче) да има дозволу за управљање моторним возилом за „Ц” категорију.
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НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
Пријаву на конкурс кандидат подноси у матичну јединицу – установу, која је у обавези да пријаву заведе са даном подношења. У пријави, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидат
наводи јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише. Уколико кандидат жели да се пријави за
више формацијских места, у пријави их наводи редоследом по приоритету жеља.
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
– потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије
(својеручно потписана изјава);
– попуњен и оверен образац и сагласност за вршење
потпуне безбедносне провере (исти тражити у команди јединице – установе у којој се налазе на служби).
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа из досијеа персоналних података (ДПП-2) кандидата:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплому о стеченом образовању;
– потврду надлежног старешине о периоду обављања
дужности подофицира на одређено време, у ком роду, односно служби;
– потврду надлежног старешине да ли је негативно
оцењиван и просек службених оцена у току службе;
– препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају;
1. јун 2018.

– копија возачке дозволе за лица која конкуришу на
формацијско место возача (уједно возача).
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом достављају Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, појединачно у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене закључком.
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ
МЕСТА
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју
формира надлежни старешина, међу кандидатима који
испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско
место на које су конкурисали.
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
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
формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којима ће их
информисати председник конкурсне комисије.
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна
комисија за пријем у професионалну војну службу на
основу следећих мерила за избор:
1) провера физичке способности – до 30 бодова (производ коначне оцене и броја 6);
2) психолошка процена кандидата – до 30 бодова (производ оцене и броја 6);
3) разговор са кандидатима – до 40 бодова (производ
коначне оцене 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.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања
општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинскоздравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
Приликом доласка на проверу општих способности, кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну
легитимацију.
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су
се пријавили за попуну формацијских места официра.
Лица примљена у професионалну војну службу остварују
сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има
право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности које би могле утицати
на објективност његовог исхода.
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 011/3074-073
и 011/3074-045 или локал 270-073. ƒ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Војна академија
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и поновни избор у звање
наставника у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, и то:
1. избор једног наставника за ужу научну област Економија логистике одбране и интендантура у звање
доцента,
2. избор једног наставника за ужу научну област Тактика у звање доцента и
3. поновни избор једног наставника за ужу научну
област Економија логистике одбране и интендантура у звање доцента.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. да кандидат поседује научни степен доктора наука
из области за коју се бира,
2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи и
3. да је кандидат професионално војно лице.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. да испуњава услове за избор и поновни избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о
стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, број 21/16);
2. кандидати за избор у звање доцента одржаће приступно предавање пред комисијом за приступна
предавања дана 5. 6. 2018. године; приступно предавање траје најдуже 20 минута; тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА
КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1. документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената
број 7/56 од 20. октобра 2016. године), које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне
академије),
2. попуњен одговарајући образац Извештаја комисије

о пријављеним кандидатима за избор и поновни избор у звање наставника (CD),
3. уверење надлежног органа МУП-а о непостојању
правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,
4. сагласност претпостављене команде за ангажовање
у наставном процесу у оквиру студијских програма
Војне академије.
Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања
звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор и поновни избор у звање наставника подносе се на адресу: Војна академија, Генерала
Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити
разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
ВАЖНА НАПОМЕНА
Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће
бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени,
а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017). ƒ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет
Војномедицинске академије
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за упис лица из грађанства у прву годину
Интегрисаних академских студија медицине
у школској 2018/19. години
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду уписује у прву годину Интегрисаних академских студија медицине 15 самофинансирајућих студената за стицање звања доктора медицине (интегрисане студије у трајању од шест година и носе 360 ЕСПБ).
УСЛОВИ КОНКУРСА
У прву годину студија медицине може да се упише лице
које има држављанство Републике Србије, одговарајуће
средње образовање у четворогодишњем трајању и ако
је здравствено способно за студије медицине. Под одговарајућим средњим образовањем за студије медицине
сматрају се гимназија, средње школе здравствене или
ветеринарске струке.
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конкурси
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА
КОНКУРСА
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид
оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
1. сведочанство за све разреде предходно завршене
школе;
2. диплому о завршеном средњем образовању;
3. дипломе са републичког такмичења за кандидате
који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из
предмета који се полаже на пријемном испиту;
4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3.000 динара (на текући рачун 84019540845-28, са позивом на број 1227423133384372);
5. извод из матичне књиге рођених (не старије од шест
месеци);
6. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
7. лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине – не старије од шест месеци (уверење
се издаје у сваком дому здравља или у Студентској
поликлиници Крунска 57, Београд);
8. пријаву на конкурс (добија се у Секретаријату Факултета).
Предата документација се не враћа.
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СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Редослед пријављених кандидата утврђује се на основу
следећих мерила:
1. општи успех из средње школе или гимназије – под
општим успехом у средњој школи подразумева се
збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и
IV разреду помножен са 2; по овом основу кандидат
може стећи најмање 16, а највише 40 бодова; општи
успех у средњој школи заокружује се на два децимална места;
2. провера знања из хемије и биологије – нандидат за
упис на студије медицине полаже пријемни испит;
на пријемном испиту полажу се тестови из хемије и
биологије; сваки тест има по 30 питања и сваки тачан одговор вреднује се једним бодом; по овом
основу кандидат може да освоји највише 60 бодова.
Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који
постигну најмање 50% + 1 бод на сваком од 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.
Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду
средње школе освојили jедну од прве три награде из хемије и биологије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја признаје се 30 бодова из тог предмета. Ово се не
односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.
Држављани Републике Србије који су предходно образовање завршили у иностранству приликом пријављивања
1. јун 2018.

на конкурс подносе диплому нострификовану у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и сведочанства стечена у иностранству.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријављивање кандидата – од 13. до 20. јуна 2018, од
9.00 до 13.00 часова.
Листа пријављених кандидата – 22. јуна 2018. у 12.00 часова.
Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе –
Комисији за упис студената 25. јуна 2018. од 12.00
до14.00 часова. Након овог рока листа се сматра коначном. Коначна листа пријављених кандидата 26. јуна 2018.
у 9.00 часова.
Пријемни испит – 27. јунa 2018. у 12.00 часова.
НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА
УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
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. Учесник
конкурса може уложити примедбу: 1. на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 2. регуларност пријемног
испита, 3. своје место на ранг-листи.
Декан Медицинског факултета доноси решење по приговору у року од три дана од дана подношења 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.
Школарина износи:
• за 1. годину школовања – 89.000,00 динара,
• за 2. годину школовања – 82.000,00 динара,
• за 3. годину школовања – 85.000,00 динара,
• за 4. годину школовања – 75.000,00 динара,
• за 5. годину школовања – 75.000,00 динара,
• за 6. годину школовања – 83.000,00 динара.
Школарина за сваку школску годину се може уплаћивати
у пет једнаких рата.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. оверене фотокопије докумената средње школе и
оригинална документа на увид;
2. извод из матичне књиге рођених;
3. уверење о држављанству Републике Србије;
4. лекарско уверење;
5. две фотографије за индекс.
Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити на
телефоне 011/3608-129, 011/3608-134 или 011/3608-661,
наћи на интернет адреси www.mfvma.mod.gov.rs или преко
електронске поште: medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs. ƒ

