конкурси
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем на рад у Војном представништву
у Мисији РС при НАТО Сектору за политику
одбране Министарства одбране
Републике Србије у 2019. години

1. помоћник за логистику у Канцеларији Војске Србије (ФЧ
потпуковник),
2. помоћник за међународне организације и операције у
Канцеларији одбране, (ФЧ потпуковник).
ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:
–
да је професионални припадник Војске Србије;
–
да испуњава све прописане услове за постављење на дужност, предвиђене чланом 22. Уредбом о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању
официра и подофицира („Службени војни лист”, број
35/12 и 119/17).
ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА
ИСПУЊАВАЈУ:
–
да кандидат и чланови његове породице који чине део
његовог породичног домаћинства (у даљем тексту: чланови породице) и које са собом води у иностранство немају држављанство друге државе;
–
да се против кандидата и чланова породице не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по
службеној дужности;
–
да испуњава безбедносне критеријуме за избор на дужност у војно представништво;
–
да је здрав и способан за дужност у војном представништву на коју се упућује;
–
да поседују возачку дозволу за управљање моторним возилом и да њиме управља;
–
да поседује ECDL сертификат;
–
да није обављао исту дужност за коју конкурише;
–
да познаје енглески језик на нивоу другог степена или
STANAG 2 2 2 2;
–
да након истека периода обављања дужности у војном
представништву, које начелно траје четири године, има
најмање шест месеци до испуњења услова за престанак
професионалне војне службе по сили закона;
–
да по повратку са дужности у иностранству прихвата да
буде постављен на дужност по потреби службе.
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УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНО
ПРИЛАЖУ:
–
попуњен упитник за дужност у војном представништву;
–
попуњен упитник за посебну безбедносну проверу;
–
мишљење руководиоца основне, посебне или уже унутрашње јединице Министарства одбране непосредно потчињене министру одбране за припаднике Министарст1. октобар 2018.

ва одбране, односно начелника Генералштаба Војске
Србије за припаднике Генералштаба Војске Србије, о
компетенцијама кандидата и планираној каријери;
–
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
–
оверену фотокопију последње две службене оцене;
–
оверену фотокопију возачке дозволе;
–
уверење надлежног органа да се не води кривични поступак против кандидата и чланова породице које води у
иностранство;
–
оверен и потписан картон основних личних података кандидата (КОЛП);
–
уверење о познавању језика;
–
ECDL сертификат;
–
изјаву кандидата да по повратку са дужности пристаје на
распоред и постављење по потреби службе.
За кандидате који не испуњавају опште услове конкурса и
посебне критеријуме и чија пријава није благовремена и потпуна неће се вршити поступак селекције.
Кандидат је дужан да испуни следеће критеријуме селекције:
(1) провера знања енглеског језика (само за кандидате који
не поседују важеће уверење);
(2) психолошка процена кандидата;
(3) медицинско-здравствена процена;
(4) безбедносна провера;
(5) мишљење надлежног старешине о квалитетима кандидата и планираној каријери.
НАПОМЕНА:
Приликом избора за дужности у војним представништвима, под истим условима, предност имају кандидати који обављају послове који су у директној вези са међународном војном сарадњом.
Образац Упитника за дужност у војном представништву је
саставни део Одлуке о утврђивању посебних критеријума и
конкурсне процедуре за избор кандидата за пријем на рад у
војна представништва Републике Србије која је објављена у
„Службеном војном листу”, број 4/17.
Образац Упитника за посебну безбедносну проверу је саставни део Правилника о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција који је објављен у „Службеном војном листу”, број 25/15 (прилози број 1, 2, 3 и 4).
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС:
Пријава на конкурс са потребном документацијом доставља се Сектору за политику одбране, преко претпостављене
команде (за лица из Министарства одбране преко сектора
или самосталних управа, а за лица из Војске Србије преко Генералштаба Војске Србије).
Конкурс је отворен 30 (тридесет) дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.
Контакт телефон: 32-520. ƒ

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

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем професионалног војног лица или
државног службеника, односно намештеника у
својство војног службеника и војног намештеника
у радни однос на неодређено време

I Назив организационе јединице Министарства одбране Републике Србије у којој се врши попуна формацијских
места:
Војна болница Нови Сад, Управа за војно здравство МО
Радна места која се попуњавају:
1. руковалац интендантских МС и РР, ССС, један извршилац,
2. возач санитетског аутомобила, КВ, један извршилац.
Услови:
за радно место под редним бројем 1:
– стечено средње образовање у трајању од четири године,
за радно место под редним бројем 2:
– стечено средње образовање у трајању од три године
саобраћајне струке,
– поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
II Заједничко за оба 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 последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова), 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 капацитата 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 процена у складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који се не одазову 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.
III Место рада: Нови Сад
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 задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: потпуковник Владимир Шмања, телефон 021/4835591 или 51-591.
VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Поштом на адресу Војна болница Нови Сад, Трг владике
Николаја 5, Петроварадин – Нови Сад, са назнаком „за интерни конкурс”. Лична достава може се извршити на Деловодству Војне болнице Нови Сад на наведеној адреси (зграда број 34, приземље, канцеларија број 7, у времену од 8.00
до 15.00 часова).
VII Докази који се прилажу на наведени конкурс:

Уз пријаву, у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема;
– оверене фотокопије сведочанстава за завршен сваки
разред средње школе;
– за формацијско место под редним бројем 2. очитана
возачка дозвола, у којој се виде уписане категорије које
кандидат поседује;
– мишљење и сагласност претпостављеног старешине
ранга команданта батаљона или вишег;
– картон основних личних података (КОЛП).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника, односно у општини или
суду у градовима и општинама где нису именовани јавни бележници.
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 и Војске Србије.
НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази односно фотокопије оверене у општини, суду или
код јавног бележника, биће одбачене закључком.
Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране. Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину
„Одбрана”. ƒ
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конкурси
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанства 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:
Гарда Војске Србије
Радна местa којa се попуњавajу:
1. ветеринарски техничар, ССС, један извршилац,
2. дресер-коњаник, ССС, један извршилац,
3. узгајивач, ССС, два извршиоца,
4. поткивач, ССС, један извршилац,
5. возач, ССС, три извршиоца,
6. помоћни радник, ПКВ, три извршиоца.
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.
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Посебни услови:
радно место на редном броју 1:
– 4. степен стручне спреме – ветеринарска (пољопривредна) школа;
радна места на редном броју од 2 до 4:
– 3. степен стручне спреме;
радно место на редном броју 5:
– 4. степен стручне спреме
– возачка дозвола „Ц” категорије;
радно место на редном броју 6:
– завршен 1. и 2. разред средње школе.
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:
– за радна места на редном броју 1. до редног броја 5:
просек оцена са нивоа школовања које је прописано за
пријем на радно место (30% од укупног броја бодова),
психолошку процену кандидата (40% од укупног броја
бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), провера знања и способности (20% од укупног броја бодова);
1. октобар 2018.

–

за радно место на редном броју 6: 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), 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 радним местима за
која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена
процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити 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 и месту обављања разговора кандидати ће
бити обавештени писаним путем на 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 ућешће у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни
однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
Место рада: Београд.
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана када је јавни
конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Бојан Симеуновић, телефон 011/2064-369.
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом на адресу ВП 4795 Београд, Јована Мариновића
бб, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична
достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4795
Београд, Београд.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса
становања, контак 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;
– сведочанство за сваки разред захтеване школе;
– 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 оргиналу 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.
Приликом селекције кандидата водити рачуна о примени
члана 125. Закона о Војсци Србије, којим је дефинисано да
при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на
служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је
кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у
Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице
професионалног војног лица.
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.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКА РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са Interbag Trade doo Београд
На основу уговора о пословној сарадњи са Interbag Trade doo Београд, који је потписан 8. августа 2018, запослени у Министарству одбране и Војсци Србије, давањем на
увид војне легитимације или оверене потврде о запослењу, имају могућност плаћања на рате путем административне забране на максимално 6 месечних рата и попуст
од 10% у односу на важеће малопродајне цене током „Дана специјалних попуста”, који ће се организовати у месецу марту, јуну, септембру и децембру календарске године, у периоду од 1. до 7. у месецу.
Прва рата по административној забрани доспева у наредном месецу у односу на месец у коме је иста оверена у
надлежној организационој јединици Министарства одбране и Војске Србије. Изузетно, прва рата по административној забрани доспева у месецу у коме је оверена у надлежној организационој јединици Министарства одбране
и Војске Србије, под условом да тако оверена административна забрана буде примљена у Рачуноводственом центру Сектора за буџет и финансије Министарства одбране
најкасније до 10. у месецу у коме је и оверена. Уплату рате по административној забрани Рачуноводствени центар
Сектора за буџет и финансије Министарства одбране врши на жиро-рачун даваоца услуга број: 170-3001124800030 код Uni Credit банке на дан исплате другог дела плате
за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије
(коначни обрачун).
Давалац услуга у обавези је да крајњег корисника – запосленог на одређено време, који услуге користи путем ад-

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 оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту
Министарства одбране – конкурси или лично у ВП 4795 Београд, Јована Мариновића бб, 11000 Београд. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 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
министративне забране, на рате, обавести да последња рата по административној забрани доспева у месецу који
претходи месецу престанка радног односа на одређено
време.
Крајњи корисници дужни су да истовремено са закључењем уговора доставе оверено Решење о административној
забрани на примања, које је издала надлежна организациона јединица Министарства одбране и Војске Србије, а која
покрива целокупни износ и не сме бити старије од 7 дана.
У случају да запослени не достави валидно Решење о административној забрани, давалац услуга није у обавези да
са тим лицем закључи уговор.
Уколико запосленом, као крајњем кориснику услуге, престане радни однос у Министарству одбране и Војсци Србије организациона јединица Министарства одбране и Војске
Србије, у чијем саставу се наведено лице налазило, дужна
је да о томе писаним путем обавести даваоца услуга, у ком
случају давалац услуга непосредно са крајњим корисником
уређује обавезу измирења преосталог дуговања.
Целокупну понуду Interbag Trade doo Београд запослени
у Министарству одбране и Војсци Србије могу погледати
на званичној интернет презентацији Министарства одбране, у пољу Стандард – Коришћење услуга путем административних забрана, где ће се налазити линкови ка интернет презентацији Interbag Trade doo Београд и где могу
преузети образац административне забране за плаћање
уговорених услуга.
Целокупна понуда асортимана Interbag Trade doo Београд може се погледати на интернет адреси www.carpisa.it, као и доласком у неку од следећих продавница:
Булевар Краља Александра 38
11000 Београд
Јурија Гагарина 16
11070 Нови Београд
Delta City Shopping Mall
Михајла Пупина 4
11070 Нови Београд
Ušće Shopping Center ƒ
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