Конкурси

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
73/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон).

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
Војна академија
расписује

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор/поновни избор лица у звање наставника у
образовно-научном пољу природно-математичких и
техничко-технолошких наука, и то:
1. избор једног наставника за ужу научну област
Географија у звање редовног професора;
2. поновни избор једног наставника за ужу научну
област Софтверско инжењерство 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/поновни избор у
звање редовног професора/доцента из члана 16. и
члана 17. Правилника о стицању звања наставника
на Универзитету одбране („Службени војни лист”,
број 21/16).
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
у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од
20. октобра 2016. године), које је објављено на
интернет страници Универзитета обране (Војне
академије);
2. попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање
наставника (CD);
3. уверење надлежног органа МУП-a 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.
Начин конкурисања
Пријаве на конкурс за избор/поновни избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије:
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са
назнаком „конкурс за избор/поновни 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/поново изабрани у звање наставника неће бити
постављани на формацијска места наставника на
Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијских места на којима су

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
Војна академија
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних места на Војној академији
Универзитета одбране пријемом лица из грађанства
у својству војних службеника и намештеника у
радни однос на неодређено време
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Место рада Београд
Војна академија:
један (1) наставник физичког васпитања (специјалиста за борилачке спортове), ОАС 240;
један (1) наставник физичког васпитања (специјалиста за гимнастику), ОАС 240;
један (1) механичар за возила точкаше – возач,
ВКВ;
два (2) молера – фарбара, КВ;
један (1) електроинсталатер, ВКВ;
један (1) инсталатер водовода и канализације, ССС;
један (1) погонски електричар, ВКВ;
један (1) монтер централног грејања – заваривач,
ВКВ;
два (2) монтера централног грејања – заваривача,
КВ;
два (2) вођа смене, ВКВ;
два (2) руковаоца парних котлова са АТК, КВ;
један (1) кувар, КВ;
четири (4) помоћна радника, НСС.
Општи услови конкурса:
да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела
казном затвора у трајању дужем од шест месеци;
да имају одговарајућу стручну спрему за радно
место за које конкуришу;
да су здравствено способни за дужности у Министарству одбране и Војсци Србије;
да им раније није престао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа.
Посебни услови конкурса:
за радно место под бројем 1 може конкурисати лице које има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из физичког
васпитања и спорта (ОАС 240 ЕСПБ) и:
- просек оцена са основних академских студија
преко 8,00;
- савладану теоријску и практичну проверу знања из области физичког васпитања која ће
бити организована на Војној академији;
- предност ће имати кандидати који:
· се баве тренерским позивом у борилачким
спортовима (поседују тренерску лиценцу
– сертификат);
· су активни спортисти у борилачким спортовима на највишем нивоу (међународни
или савезни разред);
· су остварили пласман од 1. до 3. места на
такмичењима у борилачким спортовима
савезног или вишег ранга у последњих 10
година;

– за радно место под бројем 2 може конкурисати лице које има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из физичког
васпитања и спорта (ОАС 240 ЕСПБ) и:
- просек оцена са основних академских студија
преко 8,00;
- савладану теоријску и практичну проверу знања из области физичког васпитања која ће
бити организована на Војној академији;
- предност ће имати кандидати који:
· се баве тренерским позивом у гимнастици
(поседују тренерску лиценцу – сертификат);
· су активни спортисти у гимнастици на највишем нивоу (међународни или савезни
разред);
· су остварили пласман од 1. до 3. места на
такмичењима у гимнастици савезног или
вишег ранга у последњих 10 година;
– за радно место под бројем 3 може конкурисати
лице које има средње образовање у трајању од
три године и специјалистички испит (пети степен
стручне спреме) из области мото-технике и саобраћаја;
– за радно место под бројем 4 може конкурисати
лице које има средње образовање у трајању од
три године и положен испит оспособљености за
молера – фарбара;
– за радно место под бројем 5 може конкурисати
лице које има средње образовање у трајању од
три године, образовни профил електроинсталатер
и специјалистички испит из области електротехнике за мреже и постројења (пети степен стручне
спреме);
– за радно место под бројем 6 може конкурисати
лице које има средње образовање у трајању од
четири године грађевинског смера и сертификат
за обављање послова из области водоводних и
канализационих инсталација;
– за радно место под бројем 7 може конкурисати
лице које има средње образовање у трајању од
три године, образовни профил електроинсталатер
и специјалистички испит електроенергетске струке
(пети степен стручне спреме);
– за радно место под бројем 8 може конкурисати
лице које има завршену средњу машинску школу
у трајању од три године, положен специјалистички
испит из машинско енергетске струке и оспособљеност за занимање заваривач (пети степен
стручне спреме);
– за радно место под бројем 9 може конкурисати
лице које има завршену средњу машинску школу
у трајању од три године и оспособљеност за занимање заваривача;
– за радно место под бројем 10 може конкурисати
лице које има завршено средње образовање машинско енергетске или електроенергетске струке
и специјалистички испит из области термоенергетике (пети степен стручне спреме);
– за радно место под бројем 11 може конкурисати
лице које има завршену средњу школу (машинско енергетске или електроенергетске струке) у
трајању од три године и положен испит о стручној
оспособљености за вршење послова руковалац
парних котлова са АТК;
– за радно место под бројем 12 може конкурисати
лице које има завршено средње образовање у
трајању од три године и стечено звање кувар;
– за радно место под бројем 13 може конкурисати
лице које има завршено основно образовање.
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се
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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 је обавезан за све кандидате који
први пут заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос заснован на неодређено
време траје шест месеци и прати га непосредно претпостављени старешина, који након окончања пробног
рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење
о томе да ли је лице задовољило на пробном раду.
Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се
радни однос без његове писане сагласности и без
права на новчану накнаду због отказа.
Начин конкурисања:
Кандидати који испуњавају опште услове конкурса
подносе молбу Војној академији Универзитета одбране и прилажу следећу документацију:
– CV или кратку биографију;
– копију личне карте (или одштампане очитане податке);
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
– уверење о држављанству (оригинал не старији од
шест месеци или оверена фотокопија);
– оверена фотокопија дипломе о стеченој школској
спреми (уколико кандидат не поседује у тренутку
подношења документације диплому, признаће се
и уверење о стеченој школској спреми, али је кандидат у обавези да на захтев Конкурсне комисије
до окончања поступка по овом конкурсу достави
оверену фотокопију дипломе о стеченој школској
спреми);
– уверење надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности (оригинал не
старији од шест месеци или оверена фотокопија);
– уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(оригинал не старији од шест месеци или оверена
фотокопија);
– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос није престајао због
теже повреде дужности из радног односа.
Поред лица из грађанства, на конкурс се могу пријавити и лица која се налазе на служби у Министарству
одбране или Војсци Србије у својству професионалног
војног лица (официра, подофицира, професионалног
војника), војног службеника, војног намештеника, односно државног службеника и намештеника. Наведена лица документа достављају преко својих војних
пошта. Уз мишљење команданта јединице ранга батаљона потребно је доставити оверену фотокопију
последње службене оцене и оверен и потписан картон
основних и личних података КОЛП.
Сви докази о испуњености услова за пријем у
службу достављају се као оригинали или оверене
фотокопије. Уверења која се прилажу уз молбу, ако
нису трајног карактера, не могу бити старија од шест
месеци.
Напомена: Уколико лице конкурише за више радних места, доставља за свако радно место појединачне пријаве са потпуном документацијом.
Изборни поступак:
Изборни поступак ће се спровести само међу
кандидатима који испуњавају све услове конкурса
за пријем на радно место.
Кандидати који доставе благовремену, дозвољену и потпуну пријаву на конкурс биће обавештени о
термину одржавања провере знања и способности.
Провера знања и способности спроводи се тако што
кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем
једног тачног одговора или више тачних одговора.
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Провера знања и способности вреднује се тако што
се одређује проценат тачних одговора. Кандидати
са више од 50% тачних одговора могу да учествују у
даљем току изборног поступка.
Кандидати који успешно прођу провере знања и
способности биће упућени на психолошку процену.
Психолошка процена кандидата врши се према критеријумима профила за цивилна лица, а у складу са
степеном образовања потребним за формацијско место које се попуњава. Психолошка процена кандидата
обавља се групним и индивидуалним психолошким
испитивањем. Групно психолошко испитивање подразумева психолошку процену кандидата батеријом
тестова. Индивидуално испитивање кандидата подразумева процену кандидата кроз психолошки интервју
и друге психолошке технике.
Са кандидатима који успешно прођу психолошку
процену конкурсна комисија ће обавити разговор и
извршити њихово рангирање у складу са одобреним
критеријумима Одлуком о критеријумима за пријем
цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”,
број 13/19 и 20/20).
Сва обавештења упућују се кандидату на адресу
која је наведена у пријави за конкурс.
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем
цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”,
број 13/19 и 20/20), а који обухватају просек оцена
са нивоа школовања које је прописано за пријем на
радно место (30% од укупног броја бодова), проверу
знања и способности (30% од укупног броја бодова);
психолошку процену кандидата (30% од укупног броја
бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног
броја бодова).
За кандидате који испуњавају услове конкурса и
уђу у најужи избор уз њихову писану сагласност биће
извршена безбедносна провера.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у
радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Тања Младеновић, војни службеник, телефон 011/3603-378.
Начин подношења пријаве:
Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о
испуњености услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу: ВОЈНА АКАДЕМИЈА,
Вељка Лукића Курјака број 33, Београд, са назнаком „за јавни конкурс – за радно место под редним
бројем___”
У пријави за конкурс обавезно се наводи име и
презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, број
телефона, радно место за које се кандидат пријављује
(обавезно навести редни број радног места), досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци
о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу
члана 125. Закона о Војсци Србије.
Рок за подношење пријава за пријем у службу је
30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса у
магазину „Одбрана”.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање и биће одбачене решењем против
којег кандидат може изјавити жалбу старешини команде, јединице и установе Војске Србије, односно руководиоцу организационе јединице Министарства одбране који је непосредно претпостављени старешини
команде, јединице и установе Војске Србије, односно
руководиоцу организационе јединице Министарства
одбране у којој се врши пријем цивилног лица, у року
од осам дана од дана достављања решења. Жалба не
задржава извршење решења.

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанствa 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 којој се врши попуна радних места:
Технички опитни центар Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије:
Радна места која се попуњавају:
1. виши истраживач, С2С, један (1) извршилац;
2. водећи технички сарадник, ОСС, један (1) извршилац;
3. виши технички сарадник, 5. степен ССС, један (1)
извршилац;
4. виши технички сарадник, 4. степен ССС, један (1)
извршилац;
5. столар, 3. степен ССС, један (1) извршилац;
6. чувар противпожарац, 3. степен ССС, један (1) извршилац;
7. чувар противпожарац, 3. степен ССС, један (1) извршилац;
8. помоћни радник, 3. степен ССС, један (1) извршилац;
9. виши технички сарадник – мерач брзине, 4. степен
ССС, један (1) извршилац;
10. виши истраживач, С2С, један (1) извршилац;
11. водећи истраживач, С2С, два (2) извршиоца;
12. водећи истраживач, С2С, један (1) извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати држављани Републике Србије;
– да су здравствено 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 најмање од шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1:
– да кандидат има завршене мастер академске
студије у обиму од 300 ЕСПБ из области електротехнике, електронике или телекомуникација.
Радно место под редним бројем 2:
– да кандидат има завршене основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ електротехничког или
информатичког смера.
Радно место под редним бројем 3:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању од пет година или средњу школу у трајању од
четири године са специјализацијом.
Радно место под редним бројем 4:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању од четири године.
Радно место под редним бројем 5:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању од три године за столара.
Радно место под редним бројем 6:
– да кандидат има средњу школу у трајању од три
године.
Радно место под редним бројем 7:
– да кандидат има средњу школу у трајању од три
године.
Радно место под редним бројем 8:
– да кандидат има средњу школу у трајању од три
године.
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Радно место под редним бројем 9:
– да кандидат има средњу школу у трајању од четири
године, електротехнички смер.
Радно место под редним бројем 10:
– да кандидат има завршене мастер академске студије у обиму од 300 ЕСПБ из области наоружања.
Радно место под редним бројем 11:
– да кандидат има завршене мастер академске студије у обиму од 300 ЕСПБ из области конструкције,
производње и испитивања моторних возила или
термомеханике и процене техника, испитивање
уређаја и средстава процене технике.
Радно место под редним бројем 12:
– да кандидат има завршене мастер академске студије у обиму од 300 ЕСПБ из области микроталасне
технике, електронике, телекомуникација, сигнала
и система, управљања системима, физичке електронике или сродних.
II. Заједничко за сва радна места:
Изборни поступак: У изборном поступку биће
примењени Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса
(„Службени војни лист”, бр. 20/19 и 20/20).
За сва радна места биће спроведене следеће
активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се
попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка
процена кандидата (30% од укупног броја бодова),
разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна
провера.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће
упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене
психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве
телефона које су навели у својим пријавама или путем
имејла на имејл адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који задовоље процену психолошких
капацитета биће организован разговор.
Кандидати који се не одазову позиву да учествују
у овој фази изборног поступка губе право на даље
учешће у изборном поступку.
О датуму, времену и месту обављања разговора
кандидати ће бити благовремено обавештени писаним
путем или путем имејла на имејл адресе наведене у
пријави.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
IV. Место рада:
– за радна места на редном броју од 1 до 9 – Никинци;
– за радна места на редном броју од 10 до 12 – Београд.
V. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Александар Богдановић, телефон
011/3401-007.

VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом на адресу: Технички опитни центар,
Војводе Степе 445, Београд, са назнаком „за јавни
конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Техничког опитног центра, Војводе Степе
445, Београд.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
– за сва радна места – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; 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 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;
– за радна места под редним бројем 3, 4, 5, 6, 7, 8
и 9 – оригинал или оверена копија сведочанства
за сваки разред завршене школе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени посао.
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 решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно ће
се вредновати 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану

изјаву неопходно је доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење 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 шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место
у организационој јединици у којој ради, или решење
да је нераспоређено.

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време у:
Копнену војску
1. командир вода за инфраструктуру – референт,
ВЕС 31001, 2 извршиоца.
Услови конкурса
На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који имају одговарајуће образовање.
Општи услови конкурса:
– да је пунолетан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да је здравствено и психофизички способан за
службу у Војсци Србије;
– да има стечено високо образовање – завршене
основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
у трајању од најмање четири године или основне
струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије
из области медицинских или ветеринарских наука;
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа;
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци;
– да нису старији од 45 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 завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
Посебни услови конкурса:
– завршене основне академске студије у трајању
од четири године из грађевинског инжењерства.
Начин конкурисања
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи
основне личне податке, адресу и контакт телефон,
наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе
следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старији од шест месеци
– оригинал или фотокопија оверена код јавног
бележника);
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– уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије
од шест месеци);
– доказ о стеченом образовању (оригинал диплома
– уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника);
– фотокопија радне књижице или неки други доказ
о радном искуству;
– 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
дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
– уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје регионални центар
МО за локалну самоуправу у коме се лице води у
евиденцији);
– потписану изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике
Србије (својеручно потписана изјава);
– потписану изјаву о прихватању упућивања на обуку за оспособљавање за официре (кандидати који
конкуришу за официре, а нису резервни официри);
– изјаву лица, оверену код јавног бележника, да није
био запослен у државном органу, односно да му у
државном органу није престајао радни однос због
теже повреде дужности из радног односа.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, наразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу ии копији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Србије”, број 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може остварити
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву
могуће је преузети на сајту Војске Србије www.vs.rs.
Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење од суда и МУП-а да
се против лица не води кривични поступак, односно
да лице није осуђивано на казну затвора у трајању
од најмање шест месеци, уверење државног органа
у којем је кандидат био на служби да му радни однос
није престајао због теже повреде дужности из радног
односа.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Пријаве на конкурс са наведеним документима
достављати путем поште на адресу: Министарство
одбране, Војска Србије, Команда Копнене војске,
Трг краља Александра бб, 18000 Ниш, са назнаком
„за пријем лица по јавном конкурсу”
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања.
Избор кандидата за попуну формацијских места:
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија,
коју формира надлежни старешина, између кандидата
који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
Канидати који испуњавају услове конкурса биће
упућени на процену психолошких капацитета и проверу физичких способности. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу
спортску опрему: патике, тренерка – шортс, мајица
(сопствени избор).
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Поступак селекције 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 формацијких 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) просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
2) провера физичке способности – до 20 бодова
(производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова
(1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0
бодова);
4) разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене
и броја 2).
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 (општи лекарски перглед и провера физичких
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.
Све информације везане за конкурс могу се
добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел.
018/555-877 и 018/555-333.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица у својству војног службеника
на служби у Војсци Србије у радни однос на
неодређено време ради попуне формацијских
места у
I. Назив организационе јединице Министарства одбране или Војске Србије у којој се врши попуна
формацијских места:
Управа за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије
Формацијска места која се попуњавају:
1. референт за изградњу непокретности, ВСС,
– 1 (један) извршилац;
2. референт за инвестиционо одржавање објеката
– ВСС – 1 (један) извршилац;
3. руководилац групе, ВСС – 1 (један) извршилац;
4. референт за израду инвестиционо-техничке документације, ССС – 1 (један) извршилац;

5. референт за израду инвестиционо-техничке документације, ВСС –1 (један) извршилац;
6. референт за израду инвестиционо-техничке документације, ВСС – 1 (један) извршилац;
7. референт за израду инвестиционо-техничке документације, ВСС – 1 (један) извршилац;
8. референт, ВСС – 1 (један) извршилац;
9. референт за урбанизам, ВСС – 1 (један) извршилац;
10. референт, ВСС – 1 (један) извршилац;
11. референт, ВСС – 1 (један) извршилац;
12. референт, ВСС – 1 (један) извршилац;
13. референт, ВСС – 1 (један) извршилац;
14. референт, ВСС – 1 (један) извршилац;
15. самостални рачуновођа – оператер-благајник,
ССС – 1 (један) извршилац;
16. референт, ВСС – 1 (један) извршилац;
17. самостални програмер, ССС – 1 (један) извршилац.
Општи услови:
– да је кандидат пунолетни држављанин Републике
Србије;
– да је кандидат здравствено способан за рад у
Министарству одбране и Војсци Србије;
– да кандидат има одговарајућу стручну спрему;
– да кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа;
– да кандидат није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци;
– да је кандидат безбедносно проверен и да нема
безбедносних сметњи за пријем на формацијско
место на које конкурише.
Посебни услови:
За радно место под редним бројем 1:
– да кандидат има завршен одговарајући факултет
у области геологије на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП
бодова или на основним студијама којим је стекао
VII-1 стручне спреме, звање дипломирани геолог,
положен стручни испит, најмање три године радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и
7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 2:
– да кандидат има завршен одговарајући грађевински факултет на основним и мастер академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова
или на основним студијама којим је стекао VII-1
стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер, смер/модул: путеви, железнице и
аеродроми, положен стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 3:
– да кандидат има завршен одговарајући грађевински факултет на основним и мастер академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова
или на основним студијама којим је стекао VII-1
стручне спреме, звање дипломирани грађевински
инжењер, смер/модул: конструктивни, лиценцу
одговорног пројектанта из области грађевинских
конструкција у складу са Законом о планирању и
изградњи, положен стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци; познавање рада
у програмском пакету Auto Cad; положени модули
3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 4:
– да кандидат има завршену средњу архитектонску
школу у четворогодишњем трајању; звање архитектонски техничар; најмање три године радног
искуства у струци; познавање рада у програмском
пакету Auto Cad; положени модули 3, 4, 6 и 7 по
ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 5:
– да кандидат има завршен одговарајући грађевински факултет на основним и мастер академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова
или на основним студијама којим је стекао VII-1
стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжењер, смер/модул: хидротехника, лиценцу
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одговорног пројектанта из области инсталација
водовода и канализације у складу са Законом о
планирању и изградњи, положен стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 6:
да кандидат има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1
стручне спреме, звање дипломирани инжењер
електротехнике, смер/модул: телекомуникација,
лиценцу одговорног пројектанта из области инсталација телекомуникација у складу са Законом
о планирању и изградњи, положен стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 7:
да кандидат има завршен одговарајући машински
факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на
основним студијама којим је стекао VII-1 стручне
спреме, звање дипломирани машински инжењер,
смер/модул: термотехника, лиценцу одговорног
пројектанта из области термотехничких инсталација у складу са Законом о планирању и изградњи, положен стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци; положени модули 3, 4,
6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 8:
да кандидат има завршен одговарајући правни
факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на
основним студијама којим је стекао VII-1 стручне
спреме, звање дипломирани правник, најмање
три године радног искуства у струци; положени
модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 9:
да кандидат има завршен одговарајући архитектонски факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1
стручне спреме, звање дипломирани инжењер
архитектуре, најмање три године радног искуства
у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 10:
да кандидат има завршен одговарајући електротехнички факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1
стручне спреме, звање дипломирани инжењер
електротехнике, смер/модул: телекомуникација,
лиценцу одговорног пројектанта из области телекомуникација у складу са Законом о планирању
и изградњи, положен стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци; положени модули
3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 11:
да кандидат има завршен факултет на основним и
мастер академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСП бодова или на основним студијама којим
је стекао VII-1 стручне спреме, лиценцу одговорног
пројектанта (машинске, електро или грађевинске
струке) у складу са Законом о планирању и изградњи, положен стручни испит у МУП-у за лиценцу А
(израда главних пројеката заштите од пожара),
положен стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и
7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 12:
да кандидат има завршен одговарајући машински
факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на
основним студијама којим је стекао VII-1 стручне
спреме, звање дипломирани машински инжењер,
смер/модул: термотехника, лиценцу одговорног
пројектанта из области термотехничких инсталација у складу са Законом о планирању и изградњи,

лиценцу одговорног извођача радова из области
термотехничких инсталација у складу са Законом
о планирању и изградњи; положен стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 13:
– да кандидат има завршен одговарајући математички или техничко-технолошки факултет на
основним и мастер академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, звање
дипломирани математичар, најмање пет година
радног искуства у струци; положени модули 3, 4,
6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 14:
– да кандидат има завршен одговарајући архитектонски факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1
стручне спреме, звање дипломирани инжењер
архитектуре, лиценцу одговорног пројектанта из
области архитектуре у складу са Законом о планирању и изградњи, положен стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци; положени
модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 15:
– да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању са звањем економски
техничар; најмање три године радног искуства у
струци на пословима материјалног и финансијског
пословања; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL
стандарду.
За радно место под редним бројем 16:
– да кандидат има завршен одговарајући факултет
на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним
студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме,
информатичког усмерења, најмање три година
радног искуства из области информатике или
електронике и рачунарске технике.
За радно место под редним бројем 17:
– да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању смера информатике;
најмање три године радног искуства из области
информатике или електронике и рачунарске технике.
	Заједничко за сва радна места – изборни
поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлукoм о критеријумима за пријем
цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”,
број 13/19 и 20/20), а који обухватају:
– просек оцена са нивоа школовања предвиђеног
за формацијско место које се попуњава (40% од
укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствена процену;
– безбедносну проверу.
	Место, дан и време спровођења активности
изборног поступка:
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 организованa психолошка процена кандидата у надлежнoj
војноздравственoj установи. Наведена процена врши
се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања психолошке процене кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем
или путем електронске поште на имејл који наведу у
пријави. Кандидати који не задовоље на психолошкој
процени или који се не одазову позиву да учествују
у овој фази изборног поступка, губе право на даље
учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље психолошку процену биће организован разговор. О датуму, времену
и месту обављања разговора кандидати ће бити
благовремено обавештени писаним путем или путем
електронске поште на имејл који наведу у пријави.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење
безбедносне провере у Министарству одбране.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
Место рада: Београд
II. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”, на веб-сајту Министарства одбране,
неком од дневних гласила који излази на читавој
територији Републике Србије и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
III. Лица задужена за давање обавештења о јавном
конкурсу су пуковник Миодраг Костић, телефон
011/2059-039 и војни службеник Душица Буквић,
телефон 011/2059-138.
IV. Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Поштом на адресу Министарство одбране, Сектор
за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру,
Немањина број 15, 11000 Београд, са назнаком „за
јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Управе за инфраструктуру СМР
МО, Немањина број 15, Београд.
V. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
назив радног места на које се конкурише, кандидати
прилажу:
За радно место под редним бројем 1 и 2:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема, односно стечено
звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац – не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (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 државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног
односа;
– оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним
за основе коришћења интернета (MS Outlook и
Internet Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS
Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује
за могућност да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција.
За радно место под редним бројем 5, 6, 7, 10,
11, 12 и 14:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема, односно стечено
звање;
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– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац – не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (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 државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног
односа;
– оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
– оригинал или оверену фотокопију лиценце за
радно место за које кандидат конкурише;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним
за основе коришћења интернета (MS Outlook и
Internet Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS
Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује
за могућност да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција.
За радно место под редним бројем 3:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема, односно стечено
звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац – не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (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 државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног
односа;
– оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
– оригинал или оверену фотокопију лиценце за
радно место за које кандидат конкурише;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним
за основе коришћења интернета (MS Outlook и
Internet Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS
Power Point);
– оригинал или оверену фотокопију сертификата
познавању рада у програмском пакету Auto Cad;
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује
за могућност да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција.
За радна места под редним броје 8, 9, 13 и 15:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема, односно стечено
звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац – не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (не старије од шест
месеци);
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– 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 државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног
односа;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним
за основе коришћења интернета (MS Outlook и
Internet Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS
Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује
за могућност да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција.
За радно место под редним бројем 16 и 17:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема, односно стечено
звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац – не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (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 државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног
односа;
– доказ о траженом радном искуству;
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује
за могућност да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција.
За радно место под редним бројем 4:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема, односно стечено
звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац – не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (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 државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног
односа;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним
за основе коришћења интернета (MS Outlook и
Internet Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS
Power Point);
– оригинал или оверену фотокопију сертификата
познавању рада у програмском пакету Auto Cad.
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује
за могућност да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

Изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени посао.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
у фотокопији овереној на дефинисани начин биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије 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 је обавезан за све оне кандидате који
први пут заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос заснован на неодређено
време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
именује министар одбране.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник PC”, бр. 18/16
и 95/2018 – аутентично тумачење) 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.
Уколико се кандидат определи да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција, неопходно је да попуни изјаву потписану изјаву достави уз
напред наведене доказе.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
шест месеци; уверење надлежног суда да се против
кандидата не води кривични поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности; 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место
у организационој јединици у којој ради, или решење
да је нераспоређено.

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време у
Ратно ваздухопловство и противваздухопловну
одбрану
1. референт за заштиту ресурса, НО Ф8004, 3 извршиоца.

СИСТЕМ
ОГЛАСИ
Услови конкурса
На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који имају одговарајуће образовање.
Општи услови конкурса:
– да је пунолетан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да је здравствено и психофизички способан за
службу у Војсци Србије;
– да има стечено високо образовање – завршене
основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
у трајању од најмање четири године или основне
струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије
из области медицинских или ветеринарских наука;
– 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 45 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 завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
Посебни услови конкурса:
– завршене основне академске студије у трајању од
четири године (240 ЕСПБ) у оквиру образовно-научног поља:
1. природно-математичких наука из области наука
заштите животне средине или
2. техничко-технолошких наука из области инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
или
3. друштвено-хуманистичких наука из области цивилне заштите.
Начин конкурисања
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи
основне личне податке, адресу и контакт телефон,
наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе
следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старије од шест месеци
– оригинал или фотокопија оверена код јавног
бележника);
– уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије
од шест месеци);
– доказ о стеченом образовању (оригинал диплома
– уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника);
– фотокопија радне књижице или неки други доказ
о радном искуству;
– 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
дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
– уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје регионални центар
МО за локалну самоуправу у коме се лице води у
евиденцији);
– потписану изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике
Србије (својеручно пописана изјава);
– потписану изјаву о прихватању упућивања на обуку за оспособљавање за официре (кандидати који
конкуришу за официре, а нису резервни официри);
– изјаву лица, оверену код јавног бележника, да није
био запослен у државном органу, односно да му у

државном органу није престајао радни однос због
теже повреде дужности из радног односа.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, наразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу ии копији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Србије” број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покрећу по захтеву странке орган може остварити
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву
могуће је преузети на сајту Војске Србије www.vs.rs.
Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење од суда и МУП-а да
се против лица не води кривични поступак, односно
да лице није осуђивано на казну затвора у трајању
од најмање шест месеци, уверење државног органа
у којем је кандидат био на служби да му радни однос
није престајао због теже повреде дужности из радног
односа.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Пријаве на конкурс са наведеним документима
достављати путем поште на адресу: Министарство
одбране, Војска Србије, Команда 204. ваздухопловне бригаде (Аеродром „Пуковник-пилот Миленко
Павловић”), Пуковника Миленка Павловића бб,
11273 Батајница, са назнаком „за пријем лица по
јавном конкурсу”
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања.
	Избор кандидата за попуну формацијских места
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија
коју формира надлежни старешина, између кандидата
који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће
упућени на процену психолошких капацитета и проверу физичких способности. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу
спортску опрему: патике, тренерка – шортс, мајица
(сопствени избор).
Поступак селекције 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) просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
2) провера физичке способности – до 20 бодова
(производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова
(1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0
бодова);
4) разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене
и броја 2).
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 (општи лекарски преглед и провера физичких
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.
Све информације везане за конкурс могу се
добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел.
011/3106-060.

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у лица у својству цивилних лица на служби
у Војсци Србије у радни однос на неодређено време
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
72. бригада за специјалне операције ГШ ВС
Радна места која се попуњавају:
1. референт за енглески језик, ОАС 240 бодова, 1
извршилац;
2. механичар за возила точкаше, ВКВ, 2 извршиоца;
3. електромеханичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац;
4. механичар за радио-уређаје и системе, ВКВ, 1 извршилац;
5. електромеханичар за изворе струје и електричне
агрегате, ВКВ, 1 извршилац;
6. месар, 3.ССС-КВ, 1 извршилац;
7. берберин, 3.ССС-КВ, 1 извршилац;
8. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац;
9. руковалац парних котлова са АТК, 4. ССС, 1 извршилац;
10. руковалац парних котлова са АТК, 3. ССС-КВ, 2
извршиоца;
11. монтер централног грејања, 3. ССС-КВ, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
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ОГЛАСИ
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1:
– да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године на Филолошком
факултету – енглески језик (240 ЕСП бодова).
Радно место под редним бројем 2:
– да кандидат има завршену средњу школу, занимање механичар за возила точкаше, ауто-механичар,
машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила и положен специјалистички испит.
Радно место под редним бројем 3:
– да кандидат има завршену средњу школу, занимање електромеханичар за моторна возила или
ауто-електричар и положен специјалистички испит.
Радно место под редним бројем 4:
– да кандидат има завршену средњу школу, занимање електротехничар радио и видео технике,
електротехничар електронике, електротехничар
телекомуникација и положен специјалистички
испит.
Радно место под редним бројем 5:
– да кандидат има завршену средњу електротехничку школу и положен специјалистички испит.
Радно место под редним бројем 6:
– да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање
месар.
Радно место под редним бројем 7:
– да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање
берберин (мушки фризер).
Радно место под редним бројем 8:
– да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање
инсталатер водовода и канализације.
Радно место под редним бројем 9:
– да кандидат има завршену средњу машинску школу и сертификат или уверење о оспособљености
за послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место под редним бројем 10:
– да кандидат има завршен 4.ССС машинске школе
и сертификат или уверење о оспособљености за
послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место под редним бројем 11:
– да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање
монтер централног грејања, инсталатер грејања и
климатизације.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне
војноздравствене установе. Наведена процена врши
се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, и разговора са кандидатом, биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
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Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
Место рада: Панчево.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
Лица задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
– Бојан Михајлов, тел. 013/326-078,
– Весна Станковић, тел. 013/326-221.
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Поштом на адресу Војна пошта 8486 Панчево,
Јабучки пут бб, 26000 Панчево, са назнаком „за
јавни конкурс”.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа.
2. за радна места за која је прописана КВ, ССС и
ВКВ стручна спрема поред фотокопија дипломе којом
се потврђује захтевана стручна спрема односно стечено прописано образовање прилажу се и оверене
фотокопије сведочанстава за завршен сваки разред
средње школе и оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености о положеном специјалистичком
испиту.
Сви докази се прилажу или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. Назив установе Војске Србије у којој се попуњавају
формацијска места
Гарда
Радна местa којa се попуњавajу:
1. шумар – ловочувар, ССС, 1 извршилац;
2. шумар – чувар шуме, ССС, 1 извршилац;
3. помоћни радник, ПКВ, 1 извршилац;
4. помоћни радник, ПКВ, 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1:
– 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.
Радно место под редним бројем 2:
– 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.
Радно место под редним бројем 3:
– завршен 1. и 2. разред средње школе.
Радно место под редним бројем 4:
– завршен 1. и 2. разред средње школе.

СИСТЕМ
ОГЛАСИ
II. Изборни поступак: У изборном поступку биће
примењени Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије jaвним конкурсом и без јавног конкурса
(„Службени војни лист”, број 13/19 и 20/20), а који
обухватају:
– за сва радна места биће спроведене следеће
активности: просек оцена са нивоа школовања
предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка
процена кандидата (30% од укупног броја бодова),
разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
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 психолошку процену
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 здравственој способности за рад на радним местима на која
су конкурисали.
Место рада:
– с. Добановци, Београд: за радна места под редним
бројем 1 и 2;
– Београд: за радна места под редним бројем 3 и 4.
III. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
Тридесет (30) дана и почиње да тече од наредног
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана” и на веб-сајту Министарства одбране, односно
Војске Србије.
IV. 	Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:
Вера Рајковић, телефон 011/2064-374.
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, контакт телефон, имејл адреса,
назив и редни број радног места на које се конкурише. Кандидати поред кратке биографије прилажу
и следеће:
– оригинал или оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
– оригинал или оверена копија сведочанства за
сваки разред захтеване школе;
– 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 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 прилажу се 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 решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, 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. Након реализације свих активности у селекцији, а пре формирања
листе за избор, кандидати који испуњавају услове члана 125. Закона о Војсци Србије укупно остварен број
бодова увећава се за 5%.
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 шест 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на сајту Министарства одбране или
Војске Србије. 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 шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране или Војсци Србије ако се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место
у организационој јединици у којој ради или решење
да је нераспоређено.

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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
Гарда
Радна места која се попуњавају:
1. референт за физичко васпитање, С2С, 1 извршилац;
2. возач, ССС, 1 извршилац;
3. зидар-фасадер, КВ, 1 извршилац;
4. инсталатер водовода и канализације, ВКВ, 1 извршилац;
5. шумар – ловочувар, ССС, 2 извршиоца;
6. руковалац пољопривредних машина, КВ, 1 извршилац;
7. механичар за возила точкаше – возач, КВ, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1:
– завршене основне академске студије од 240 ЕСПБ
на Факултету спорта и физичког васпитања;
– положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
Радно место под редним бројем 2:
– 4. степен стручне спреме;
– возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 3:
– 3. степен стручне спреме – образовни профил
зидар-фасадер.
Радно место под редним бројем 4:
– 5. степен стручне спреме – образовни профил
инсталатер водовода и канализације.
Радно место под редним бројем 5:
– 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.
Радно место под редним бројем 6:
– 3. степен стручне спреме;
– возачка дозвола „Ф” категорије.
Радно место под редним бројем 7:
– 3. степен стручне спреме, образовни профил аутомеханичар;
– возачка дозвола „Ц” категорије.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинску здравствену процену и
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– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште na имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље психолошку процену
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 здравственој способности за рад на радним местима на која
су конкурисали.
III. Место рада:
Београд: за радна места под редним бројем 1, 3 и 4;
Карађорђево: за радна места под редним бројем
2 и 5;
Добановци: за радно место под редним бројем
6 и 7;
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Тридесет (30) дана и почиње да тече од наредног
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана” и на веб-сајту Министарства одбране, односно
Војске Србије.
V. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
Вера Рајковић, телефон 011/2064-374.
VI. 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.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
– оригинал или оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
– оригинал или оверена копија сведочанства за
сваки разред захтеване школе;
– оригинал или оверена копија уверења о положеном специјалистичком испиту – за радно место за
која је прописан 5. степен стручне спреме (радно
место ВКВ струке);
– сертификат о положеним модулима 3, 4, 6 и 7 по
ECDL стандарду– за радна места под редним бројем 1;
– копија возачке дозволе – за радна места под редним бројем 2, 6 и 7;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац – не старије од шест месеци);
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– 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 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 прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем се додатно 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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 веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносне појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. 	Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
	Управа за обавештајно-извиђачке послове
(Ј-2) ГШ ВС
Радна места која се попуњавају:
1. референт за психологију, 2 извршиоца;
2. референт за психологију, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
– завршен факултет (240 ЕСПБ) и стечено звање
дипломирани психолог.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне
војноздравствене установе. Наведена процена врши
се помоћу стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће
обавештени писаним путем или путем електронске
поште на имејл адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада: за радно место на редном броју 1:
Батајница; за радно место на редном броју 2: Прокупље.

СИСТЕМ
ОГЛАСИ
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Tридесет (30) дана и почиње да тече наредног
дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
V.	Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:
Дејан Јелић, телефон 011/3074-513,
VI.	Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс:
Пријаву кандидати шаљу поштом са назнаком „за
јавни конкурс” на адресу Војна пошта 4522 Батајница, Насеље 13. мај, 11186 Галеника.
VII.	Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем се додатно 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6)
ГШ ВС
Радна места која се попуњавају:
1. механичар за РРУ и ТлВУ, 4ССС – 1 извршилац;
2. механичар за електронска средства – возач, 5ССС
– 1 извршилац;
3. механичар за електронска средства – возач, 5ССС
– 1 извршилац;
4. механичар за РРУ и ТлВУ, 5ССС – 1 извршилац;
5. послужилац АТЦ, 3ССС – 1 извршилац;
6. послужилац АТЦ, 3ССС – 1 извршилац;
7. послужилац АТЦ, 3ССС – 1 извршилац;
8. техничар за електронска средства – возач, 4ССС
– 1 извршилац;
9. техничар за електронска средства – возач, 4ССС
– 1 извршилац;
10. механичар за електронска средства, 5ССС – 1 извршилац;
11. техничар за електронска средства, 4ССС – 1 извршилац;
12. механичар за возила точкаше – возач, 5ССС – 1 извршилац;
13. механичар за РРУ и ТлВУ – возач, 4ССС – 1 извршилац;
14. техничар за електронска средства – возач, 4ССС
– 1 извршилац;
15. механичар за РРУ и ТлВУ, 4ССС – 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.

Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1:
– завршен 4. степен стручне спреме – смер електротехнички.
Радно место под редним бројем 2:
– завршен 5. степен стручне спреме – смер електротехнички;
– возачка дозвола „Б” категорије.
Радно место под редним бројем 3:
– завршен 5. степен стручне спреме – смер електротехнички;
– возачка дозвола „Б” категорије.
Радно место под редним бројем 4:
– завршен 5. степен стручне спреме – смер електротехнички.
Радно место под редним бројем 5:
– завршен 3. степен стручне спреме – смер електронике или ПТТ смер.
Радно место под редним бројем 6:
– завршен 3. степен стручне спреме – смер електронике или ПТТ смер.
Радно место под редним бројем 7:
– завршен 3. степен стручне спреме – смер електронике или ПТТ смер.
Радно место под редним бројем 8:
– Завршен 4. степен стручне спреме – смер електротехнички или смер телекомуникација;
– возачка дозвола „Б” категорије.
Радно место под редним бројем 9:
– завршен 4. степен стручне спреме – смер електротехнички или смер телекомуникација;
– возачка дозвола „Б” категорије.
Радно место под редним бројем 10:
– завршен 5. степен стручне спреме – смер електротехнички.
Радно место под редним бројем 11:
– завршен 4. степен стручне спреме -– смер електротехнички или смер телекомуникација.
Радно место под редним бројем 12:
– завршен 5. степен стручне спреме – технички
смер;
– возачка дозвола „Б” категорије.
Радно место под редним бројем 13:
– завршен 4. степен стручне спреме – смер електротехнички;
– возачка дозвола „Б” категорије.
Радно место на редном броју 14:
– завршен 4. степен стручне спреме – смер електротехнички или смер телекомуникација;
– возачка дозвола „Б” категорије.
Радно место на редном броју 15:
– завршен 4. степен стручне спреме – смер електротехнички.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
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Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада:
– на редном броју 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13 и 15: Београд;
– на редном броју 5: Панчево;
– на редном броју 7 и 11: Ваљево;
– на редном броју 8: Нови Сад;
– на редном броју 9: Шабац;
– на редном броју 10: Ћуприја и
– на редном броју 14: Ниш.
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Тридесет (30) дана и почиње да тече наредног
дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
V. Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: поручник Стефан Стојановић,
телефон: 011/3603-537.
VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Поштом на адресу Команда Бригаде везе,
Рашка број 2, 11000 Београд, са назнаком „за
јавни конкурс”. Лична достава пријава може се
извршити на деловодство Команде Бригаде везе,
Рашка број 2, Београд.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа;
2. за радна места за која је прописано 3ССС, 4ССС,
5ССС потребно је доставити и оригинал или оверене
фотокопије сведочанства за завршен сваки разред
средње школе;
3. за формацијска места на редним бројевима 2,
3, 8, 9, 12, 13 и 14 потребно је доставити оверену фотокопију возачке дозволе.
Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем се додатно 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
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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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносне појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица 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
КОПНЕНА ВОЈСКА
У ВП 1414 Нови Сад
1.1. руковалац парних котлова са АТК ВП, КВ, 1 извршилац;
1.2. руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац;
1.3. руковалац парних котлова са АТК, ВКВ, 2 извршиоца;
1.4. руковалац парних котлова са АТК – ложач, КВ,
2 извршиоца;
1.5. возач, ВКВ, 2 извршиоца;
1.6. кувар – вођа смене, ВКВ, 1 извршилац;
1.7. електроинсталатер, ВКВ, 1 извршилац;
1.8. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ,
2 извршиоца;
1.9. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац;

1.10. месар, ВКВ, 1 извршилац;
1.11. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац и
1.12. руковалац, ССС, 1 извршилац.
У ВП 3720 Краљево
1.13. командир одељења – лекар, ВСС, 1 извршилац;
1.14. лекар, ВСС, 2 извршиoца;
1.15. управник сервиса термоенергетике, С1С, 1 извршилац и
1.16. командир одељења, ВШС, 1 извршилац.
У ВП 4666 Ниш
1.17. возач аутобуса, ВКВ, 1 извршилац;
1.18. инсталатер водовода и канализације, ВКВ, 1 извршилац;
1.19. електроинсталатер – возач, ВКВ, 1 извршилац;
1.20. металофарбар, КВ, 1 извршилац;
1.21. руководилац радова – возач, ССС, 1 извршилац;
1.22. молер – фарбар, ВКВ, 1 извршилац;
1.23. грађевински бравар – заваривач, ВКВ, 1 извршилац;
1.24. монтер централног грејања – заваривач, КВ, 1
извршилац;
1.25. возач, ВКВ, 1 извршилац;
1.26. погонски електричар, ВКВ, 1 извршилац;
1.27. столар, КВ, 1 извршилац и
1.28. руковалац радова – референт, С1С, 1 извршилац.
У ВП 4976 Врање
1.29. електромеханичар за возила точкаше, НО
4К24Ђ, 1 извршилац;
1.30. механичар за оптоелектронска средства, НО
5К37Г, 1 извршилац;
1.31. монтер централног грејања – заваривач, НО
4Ђ51Ђ, 1 извршилац;
1.32. молер – фарбар, НО 5Ђ35Г, 1 извршилац;
1.33. зидар – фасадер, НО 5Ђ32Г, 1 извршилац;
1.34. грађевински столар, НО 5Ђ36Г, 1 извршилац;
1.35. механичар за хидраулику и пнеуматику, КВ,
1 извршилац;
1.36. механичар за електронска, АБХО и инжињер.
средства, ВКВ, 1 извршилац;
1.37. механичар за радарске уређаје у јединицама
КоВ, ВКВ, 1 извршилац и
1.38. електромеханичар за аутоматику и електронику
– возач, ВКВ, 1 извршилац.
У ВП 3987 Ниш
1.39. механичар за артиљеријско наоружање – возач,
КВ, 1 извршилац;
1.40. механичар за возила точкаше – возач, КВ, 1
извршилац;
1.41. механичар за климе и расхладне уређаје, ВКВ,
1 извршилац;
1.42. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац;
1.43. механичар за оптичке инструменте и нишанске
справе, КВ, 1 извршилац;
1.44. механичар за артиљеријско наоружање – возач,
ВКВ, 1 извршилац и
1.45. механичар за оптоелектронска средства, КВ,
1 извршилац.
У ВП 2827 Нови Сад
1.46. електромеханичар за возила точкаше, ВКВ,
1 извршилац;
1.47. стоматолошки техничар, ССС, 1 извршилац;
1.48. лабораторијски техничар, ССС, 1 извршилац;
1.49. бродски једрар – ужар – тапетар, ВКВ 1 извршилац и
1.50. бродски столар, ВКВ 1 извршилац.
У ВП 2325 Чачак
1.51. механичар за артиљеријско наоружање, КВ,
2 извршиоца;
1.52. пословођа, С1С, 1 извршилац;
1.53. механичар за артиљеријско наоружање, КВ,
2 извршиоца;
1.54. механичар за возила гусеничаре, ССС, 2 извршиоца;
1.55. механичар за пешадијско наоружање, ВКВ,
2 извршиоца;
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1.56. механичар за ПП средства и судове под притиском, КВ, 4 извршиоца;
1.57. механичар за возила точкаше, КВ, 3 извршиоца;
1.58. технолог за електронска средства, С2С, 2 извршиоца;
1.59. технолог за електронска средства, С1С, 1 извршилац;
1.60. електромеханичар за аутоматику и електронику,
ССС, 1 извршилац;
1.61. пословођа, С2С, 1 извршилац;
1.62. дефектатор, С1С, 1 извршилац;
1.63. електромеханичар за аутоматику и електронику,
ССС, 2 извршиоца;
1.64. механичар за КзУ, ССС, 2 извршиоца;
1.65. чувар – противпожарац, ССС, 1 извршилац;
1.66. технолог – контролор квалитета, С2С, 1 извршилац;
1.67. пословођа – технолог, С2С, 1 извршилац и
1.68. механичар за возила гусеничаре, ССС, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројевима 1, 2, 3, 4:
– завршена средња школа машинске струке (III)
степен, КВ;
– сертификат или уверење о оспособљености за
послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место под редним бројем 3:
– завршена средња школа машинске струке и положен специјалистички испит за ВКВ мајстора смер
термоенергетски;
– сертификат или уверење о оспособљености за
послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место под редним бројем 5:
– завршена средња школа саобраћајне струке;
– положен специјалистички испит за возача – специјалиста ВКВ;
– поседовање возачке дозволе „Б”, „Ц”, „Е” категорије.
Радно место под редним бројем 6:
– завршена средња угоститељска школа, кувар
положен специјалистички испит за кувар – специјалиста ВКВ.
Радно место под редним бројем 7:
– завршена средња школа електротехничке струке.
Радно место под редним бројем 8:
– завршена средња школа машинске струке, положен специјалистички испит ауто-механичара
– специјалиста ВКВ;
– поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
Радно место под редним бројевима 9 и 11:
– завршена средња техничка школа за КВ радника,
занимање инсталатер водовода и канализације.
Радно место под редним бројем 10:
– завршена средња школа угоститељске струке,
положен специјалистички испит за месара – специјалиста ВКВ.
Радно место под редним бројем 12:
– завршена средња школа, четврти степен, грађевинске струке, ССС.
Радно место под редним бројем 13:
– завршен медицински факултет и специјализација
из области радиологије.

Радно место под редним бројем 14:
– завршен медицински факултет и специјализација
из области опште медицине.
Радно место под редним бројем 15:
– основне струковне студије у трајању од три године
из машинског инжењерства, област термотехника.
Радно место под редним бројем 16:
– завршена виша грађевинска школа смер високоградња.
Радно место под редним бројем 17:
– завршена средња саобраћајна школа, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ),
односно специјализација, поседовање возачке
дозволе „Д” категорије.
Радно место под редним бројем 18:
– завршена средња грађевинска школа, образовни
профил водоинсталатер, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно
специјализација.
Радно место под редним бројем 19:
– завршена средња електротехничка школа, образовни профил електроинсталатер, поседовање
одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ),
односно специјализација, поседевање возачке
дозволе „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 20:
– завршена средња школа за занимања металске
струке у трајању од три године (КВ), образовни
профил металофарбар.
Радно место под редним бројем 21:
– завршена средња грађевинска школа у трајању
од четири године, (ССС), поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 22:
– завршена средња грађевинска школа, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ),
односно специјализација.
Радно место под редним бројем 23:
– завршена средња школа машинске струке, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме
(ВКВ), односно специјализација.
Радно место под редним бројем 24:
– завршена средња школа машинске струке у трајању од три године (КВ), образовни профил монтер
(инсталатер) централног грејања.
Радно место под редним бројем 25:
– завршена средња саобраћајна школа, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ),
односно специјализација, поседовање возачке
дозволе „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 26:
– завршена средња електротехничка школа, образовни профил електроенергетичар (електричар),
поседовање одговарајућег 5. степена стручне
спреме (ВКВ), односно специјализација.
Радно место под редним бројем 27:
– завршена средња школа у трајању од три године,
образовни профил столар.
Радно место под редним бројем 28:
– завршене основне струковне студије у трајању
од три године грађевинске струке, образовни
профил грађевински инжењер.
Радно место под редним бројем 29:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимање ауто-електричар;
– положен специјалистички испит ауто-електричар
– специјалиста (ВКВ).
Радно место под редним бројем 30:
– завршена средња школа у трајању од три године,
занимање механичар оптике (КВ).
Радно место под редним бројем 31:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимање – механичар термоенергетских постројења;
– положен специјалистички испит машинске струке или механичар термоенергетских постројења
– специјалиста (ВКВ).
Радно место под редним бројем 32:
– завршена средња школа у трајању од три године,
занимање молер (КВ).

Радно место под редним бројем 33:
– завршено средње образовање у трајању од три
године, занимање зидар – фасадер (КВ).
Радно место под редним бројем 34:
– завршено средње образовање у трајању од најмање три године, занимање столар или техничар
за финалну обраду дрвета (КВ).
Радно место под редним бројем 35:
– завршено средње образовање у трајању од три
године, образовни профил механичар хидраулике
и пнеуматике (КВ).
Радно место под редним бројем 36:
– завршено средње образовање у трајању од три
године, образовни профил електромеханичар за
машине и опрему.
Радно место под редним бројем 37:
– завршено средње образовање у трајању од четири године, образовни профил мехатроничар за
радарске системе.
Радно место под редним бројем 38:
– завршено средње образовање у трајању од четири године, образовни профил – електротехничар
аутоматике;
– положен специјалистички испит из електроструке
или електротехничар аутоматике – специјалиста.
Радно место под редним бројем 39:
– средња школа у трајању од три или четири године,
образовни профил механичар оружар;
– возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 40:
– средња школа у трајању од три године, образовни
профил ауто-механичар;
– возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 41:
– средња школа у трајању од три или четири године,
образовни профил механичар грејне и расхладне
технике;
– положен специјалистички испит – специјалиста
ВКВ.
Радно место под редним бројем 42:
– средња школа у трајању од три или четири године
из грађевине или водоводних и канализационих
инсталација, образовни профил хидрограђевинар.
Радно место под редним бројем 43:
– средња школа у трајању од три или четири године,
образовни профил механичар оптике или оптичар.
Радно место под редним бројем 44:
– средња школа у трајању од три или четири године,
образовни профил механичар оружар;
– возачка дозвола „Ц” категорије;
– положен специјалистички испит – специјалиста
ВКВ.
Радно место под редним бројем 45:
– средња школа у трајању од три или четири године,
образовни профил електротехничар аутоматике.
Радно место под редним бројем 46:
– завршена средња школа, смер машински, занимање електромеханичар за возила – специјалиста
ВКВ.
Радно место под редним бројем 47:
– завршена средња медицинска школа, смер стоматолошки и звање стоматолошки техничар.
Радно место под редним бројем 48:
– завршена средња медицинска школа, звање лабораторијски техничар.
Радно место под редним бројем 49:
– завршена средња школа, положен специјалистички испит са звањем тапетар – декоратер специјалиста.
Радно место под редним бројем 50:
– завршена средња школа, положен специјалистички испит школе за шумарство и обраду дрвета
– ВКВ са звањем столар специјалиста.
Радно место под редним бројем 51:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимања механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине.
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Радно место под редним бројем 52:
– завршена виша машинска школа или основне
академске студије у трајању од три године или
основне струковне студије, смер производно машинство.
Радно место под редним бројем 53:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимања механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине.
Радно место под редним бројем 54:
– завршена средња школа у четворогодишњем трајању, занимања механичар за возила гусеничаре,
механичар за возила точкаше, ауто-механичар,
машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место под редним бројем 55:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању
и положен специјалистички испит занимања механичар – оружар специјалиста, механичар за стрељачко или пешадијско наоружање специјалиста,
оружар-специјалиста, машинбравар-специјалиста,
механичар за одржавање машина-специјалиста
или механичар за алатне машине – специјалиста.
Радно место под редним бројем 56:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
машинског смера.
Радно место под редним бројем 57:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимања механичар за возила гусеничаре,
механичар за возила точкаше, ауто-механичар,
машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место под редним бројем 58:
– завршене мастер академске студије специјалности
електротехника-електроника (телекомуникације и
информационе технологије, електроника, електронске компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место под редним бројем 59:
– завршене основне академске студије у трајању
од три године или основне струковне студије,
специјалности електротехника-електроника (аутоматика, управљање системима, сигнали и системи, електроника и микросистеми, рачунарско
инжењерство).
Радно место под редним бројем 60:
– завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар
телекомуникација, електронике или аутоматике.
Радно место под редним бројем 61:
– завршене мастер академске студије или основне
академске студије у четворогодишњем трајању,
специјалности електротехника-електроника (телекомуникације и информационе технологије, електроника, електронске компоненте (електроника) и
микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место под редним бројем 62:
– завршене основне академске студије у трајању
од три године или основне струковне студије,
специјалности електротехника-електроника (телекомуникације и информационе технологије,
електроника, електронске компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место под редним бројем 63:
– завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар
електронике или аутоматике.
Радно место под редним бројем 64:
– завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар
телекомуникација, електронике или аутоматике.
Радно место под редним бројем 65:
– завршена средња школа у четворогодишњем
трајању;
– одслужен војни рок са оружјем.
Радно место на редном броју 66:
– завршен технолошки или металуршки факултет.
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Радно место на редном броју 67:
– завршен машински факултет или основне академске студије у трајању од четири године или специјалистичке струковне студије, смер машински.
Радно место на редном броју 68:
– завршена средња школа у четворогодишњем трајању, занимања механичар за возила гусеничаре,
механичар за возила точкаше, ауто-механичар,
машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада:
– радно место 3, 4, 5, 8, 10, 49 и 50: Нови Сад;
– радно место 2 и 9: Сремска Митровица;
– радно место 1, 6, 7, 11 и 12: Панчево;
– радно место 13 и 14: Краљево;
– радно место 15: Рашка;
– радно место 16: Пожега;
– радно место 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45: Ниш;
– радно место 28: Прокупље;
– радно место 29, 30, 31, 32, 33 и 34: Бујановац;
– радно место 35, 36, 37 и 38: Врање;
– радно место 46, 47 и 48: Шабац и
– радно место 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68: Чачак.
IV. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног
дана од кад је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:
– ВП 1414 Нови Сад, Јовица Ђорђевић, тел. 021/4835016;
– ВП 3720 Краљево, Небојша Ристовић, тел.
036/308-037;
– ВП 4666 Ниш, Жељко Гајевић, тел. 018/508-554;
– ВП 4976 Врање, Драган Николић, тел. 017/414-102,
локал 051;
– ВП 3987 Ниш, Ивица Трајковић, тел. 018/508-036;
– ВП 2827 Нови Сад, Жељко Скокић, тел. 021/4835441 и

– ВП 2325 Чачак, Љиљана Савковић, тел. 032/372666, локал 14-250.
VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом на адресу Војне поште у којој се налази
радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс”:
– ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад;
– ВП 3720 Краљево, IV Црногорска бб, Рибница
36000 Краљево;
– ВП 4666 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш;
– ВП 4976 Врање, Пролетерских бригада бб, 17500
Врање;
– ВП 3987 Ниш, Јадранска бб, 18000 Ниш;
– ВП 2827 Нови Сад, 1300 каплара 11, 21000 Нови
Сад и
– ВП 2325 Чачак, Др Драгише Мишовића бр. 167,
32000 Чачак.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следеће:
1. за радна места под редним бројем 1, 2, 4, 9, 11,
12, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45,
47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 63, 64, 65 и 68 потребно је
доставити оригинал или оверене фотокопије диплома
којим се потврђује стручна спрема и оригинал или
оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки
разред средње школе;
2. за радна места под редним бројем 3, 5, 6, 7, 8,
10, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 41, 44,
46, 49, 50 и 55 потребно је доставити документацију
како је дефинисано тачком 1 и оригинал или оверену
фотокопију дипломе о положеном специјалистичком
испиту за ВКВ мајстора;
3. за формацијско место под редним бројем 13 и
14 потребно је доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе завршеног медицинског факултета
и оригинал или оверено уверење о специјализацији;
4. за формацијско место под редним бројем 15, 16,
28, 52, 59 и 62 потребно је доставити оригинал или
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује виша
стручна спрема, односно завршене основне струковне
студије у трајању од три године;
5. за формацијско место под редним бројем 5,
8, 17, 19, 21, 25, 38, 39, 40 и 44 потребно је доставити
оригинал или оверена фотокопија возачке дозволе;
6. за формацијско место под редним бројем 58, 61,
66 и 67 потребно је доставити оригинал или оверену
фотокопију дипломе завршеног факултета у трајању
од четири године (240 ЕСПБ) бодова или оригинал или
оверено уверење о дипломирању;
7. за радно место под бројем 1, 2, 3 и 4 потребно
је доставити сертификат о стручној оспособљености
за рад на радном месту руковалац парних котлова са
аутоматском командом;
8. за радно место под бројем 65 потребно је доставити потврду о регулисању војног рока са оружјем
који је издао надлежни орган или оверену фотокопију
војничке књижице.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код
јавног бележника.
Напоменa: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем се додатно 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
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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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица 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 места која се попуњавају: у Команди за
развој Банатске бригаде Команде за обуку, место
службовања Зрењанин:
1. кувар, КВ, (1) један извршилац;
2. зидар-фасадер, ВКВ, (1) један извршилац;
3. руковалац парних котлова са АТК ВП, КВ, (1) један
извршилац;
4. монтер централног грејања – заваривач, КВ,
(1) један извршилац;
5. електромеханичар за возила точкаше – возач,
ВКВ, (1) један извршилац;
6. механичар за радио-уређаје и системе, ВКВ;
7. командир вода – референт, С1С, (1) један извршилац;
8. управник сервиса термоенергетика, С1С (1) један
извршилац.

У 2. центру за обуку Команде за обуку, место
службовања Ваљево:
9. монтер централног грејања – заваривач, КВ, (1)
један извршилац;
10. електромеханичар за возила точкаше, уједно
електромеханичар за изворе струје и елек. агрегате, ВКВ, (1) један извршилац;
11. електроинсталатер, ВКВ, (1) један извршилац;
12. зидар-фасадер, КВ, (1) један извршилац;
13. грађевински бравар – заваривач, КВ, (1) један
извршилац.
У Центру за обуку везе и информатике Команде
за обуку, место службовања Горњи Милановац:
14. командир одељења – руководилац радова, ССС,
(1) један извршилац.
У Команди за развој Тимочке бригаде Команде
за обуку, место службовања Зајечар:
15. помоћни радник, ПКВ, (1) један извршилац.
У Центру за обуку КоВ Команде за обуку, место
службовања Пожаревац:
16. референт за правне послове, С2С, (1) један извршилац.
У Центру за обуку логистике Команде за обуку,
место службовања Крушевац:
17. деловођа-оператер, ССС, (1) један извршилац;
18. механичар за пешадијско наоружање – инструктор, ССС, (1) један извршилац;
19. технолог за електронска средства – инструктор,
С2С, (1) један извршилац;
20. механичар за оптоелектронска средства – инструктор, ССС, (1) један извршилац;
21. берберин-инструктор, ССС, (1) један извршилац и
22. механичар за возила точкаше, ССС, (1) један извршилац.
У Команди за развој Расинске бригаде Команде
за обуку, место службовања Крушевац:
23. командир одељења – руковалац парних котлова
са АТК, ССС, (1) један извршилац;
24. погонски електричар, ВКВ, (1) један извршилац;
25. грађевински столар, КВ, (1) један извршилац;
26. монтер централног грејања уједно заваривач,
ВКВ, (1) један извршилац и
27. механичар за инжињеријске маш. и прикљ. уређаје, КВ, (1) један извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– смер кувар или школа за КВ радника кувара.
Радно место под редним бројем 2:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– смер зидар-фасадер или школа за ВКВ радника
зидара-фасадера.
Радно место под редним бројем 3:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– смер машински или школа за КВ раднике, смер
машински и стручна оспособљеност за руковаоца
парних котлова са АТК ВП.
Радно место под редним бројем 4:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– смер механичар термоенергетских постројења,
или 3. степен стручне спреме – машинске струке и
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да поседује одговарујући сертификат или уверење
о оспособљености за обављање послова монтера
централног грејања – заваривача, или школа за
КВ раднике – монтер централног грејања – заваривач.
Радно место под редним бројем 5:
да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– смер електромеханичар за машине и опрему и
возачка дозвола „Б” и „Ц” категорије или школа
за ВКВ радника електромеханичара за машине и
опрему и возачка дозвола „Б” и „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 6:
да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– смер механичар за радио-уређаје или школа за
ВКВ радника механичара за радио-уређаје.
Радно место под редним бројем 7:
да кандидат има завршен 6. степен стручне спреме
– смер грађевински или С1С смер грађевински.
Радно место под редним бројем 8:
да кандидат има 6. степен стручне спреме, смер
машински – термотехника или С1С из машинског
инжењерства, област термотехника.
Радно место под редним бројем 9:
да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – машинске струке и да поседује одговарујући
сертификат или уверење о оспособљености за
обављање послова монтера централног грејања
– заваривача или школа за КВ раднике, монтер
централног грејања – заваривач.
Радно место под редним бројем 10:
да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– смер ауто-електричара или смера електромеханичар за машине и опрему.
Радно место под редним бројем 11:
да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, средња електротехничка школа – смер електроинсталатер.
Радно место под редним бројем 12:
да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
грађевинске школе.
Радно место под редним бројем 13:
да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме техничке школе – смер бравар-заваривач или
школа за КВ раднике бравар-заваривач.
Радно место под редним бројем 14:
да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме
– смер грађевинске струке.
Радно место под редним бројем 15:
да кандидат има завршену основну школу.
Радно место под редним бројем 16:
да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године С2С – смер
правни.
Радно место под редним бројем 17:
да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – образовни профил економски техничар или
биротехничар или пословни администратор.
Радно место под редним бројем 18:
да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – образовни профил механичар-оружар и
специјализацију (по основу стручности средњег
образовања).
Радно место под редним бројем 19:
да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област
енергетика.
Радно место под редним бројем 20:
да кандидат има завршен 3. степен стручне
спреме – образовни профил механичар оптике и
специјализацију (по основу стручности средњег
образовања).
Радно место под редним бројем 21:
да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– образовни профил фризер и специјализацију (по
основу стручности средњег образовања).
Радно место под редним бројем 22:
да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– образовни профил ауто-механичар и специјали-
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зацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место под редним бројем 23:
– да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме
– средња школа машинске или електротехничке
струке и положен испит за руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место под редним бројем 24:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, завршена средња школа машинске или
електротехничке струке и положен специјалистички испит за ВКВ звање или образовни профил механичар термоенергетских постројења и положен
специјалистички испит за ВКВ звање.
Радно место под редним бројем 25:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, образовни профил столар, односно завршена
школа за КВ раднике, образовног профила грађевински столар или столар.
Радно место под редним бројем 26:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– смер механичар термоенергетских постројења,
или 5. степен стручне спреме – машинске струке и
да поседује одговарујући сертификат или уверење
о оспособљености за обављање послова монтера
централног грејања – заваривача, или школа за
ВКВ раднике – монтер централног грејања – заваривач.
Радно место на редном броју 27:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, односно завршену средњу школу за образовни профил ауто-механичар;
– да кандидат има одговарајућу стручну оспособљеност за механичара за инжињеријске или
грађевинске машине у јединицама или установама МО и ВС или у другим образовним установама
Републике Србије.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова) ;
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада:
– за радна места на редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 и 8: Зрењанин;
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– за радна места на редним бројевима 9, 10, 11, 12 и
13: Ваљево;
– за раднo местo на реднoм броју 14: Горњи Милановац;
– за радно место на редном броју 15: Зајечар;
– за радно место на редном броју 16: Пожаревац;
– за раднo местo на реднoм броју 17, 18, 19, 20, 21:
Крушевац;
– за раднo местo на реднoм броју 22: Краљево;
– за раднo местo на реднoм броју 23, 24, 25, 26, 27:
Крушевац.
IV. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног
дана од кад је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: за радна места под редним
бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Бошко Тарбук, потпоручник, телефон 021/4835-723.
За радна места под редним бројевима 9, 10, 11, 12 и
13 Никола Вукадиновић, капетан, телефон 014/296-017
и мобилни 064/20-78-206.
За радно место под редним бројем 14 Света Спасојевић, мајор, и Зорица Радосављевић, војни службеник, телефон 032/713-290, локал 49-637 и 49-533.
За радно место под редним бројем 15 Маријан
Стаменковић, мајор, и Игор Стефановић, заставник,
телефон 019/426-388.
За радно место под редним бројем 16 Владислав
Ђорђевић, потпуковник, и Јелена Ћузић, капетан,
телефон 012/222-333, лок 49-101.
За радна места под редним бројевима 17, 18, 19, 20,
21 и 22 Небојша Марковић, мајор, телефон 037/416048 и 037/416-070.
За радна места под редним бројевима 23, 24, 25,
26 и 27 Александар Томић, мајор, телефон 037/416016.
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
За радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 и 8: поштом на адресу ВП 3160 Зрењанин, Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин, са назнаком
„за јавни конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3160 Зрењанин, Стевице Јовановића 19,
23000 Зрењанин.
За радна места под редним бројевима 9, 10, 11,
12 и 13: поштом на адресу ВП 9845 Ваљево, Војводе
Мишића бб, 14000 Ваљево, са назнаком „за јавни
конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 9845 Ваљево, Војводе Мишића бб,
Ваљево.
За радно место под редним бројем 14.: поштом на
адресу ВП 2143 Горњи Милановац, Кнеза Александра 59, 32300 Горњи Милановац, са назнаком „за
јавни конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 2143 Горњи Милановац, Кнеза Александра 59, Горњи Милановац.
За радна места под редним бројем 15: поштом на
адресу ВП 6002 Зајечар, Шљиварски пут бб, 19000
Зајечар, са назнаком „за интерни конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 6002 Зајечар, Шљиварски пут бб,
Зајечар.
За радна места под редним бројем 16: поштом на
адресу ВП 5302 Пожаревац, Шеста личка дивизија бб, 12000 Пожаревац, са назнаком „за интерни
конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5302 Пожаревац, Шеста личка дивизија
бб, Пожаревац.
За радна места под редним бројевима 17, 18, 19,
20, 21 и 22: поштом на адресу ВП 5019 Крушевац,
Балканска бр. 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за
јавни конкурс”.

Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5019 Крушевац, Балканска бр. 57,
Крушевац.
За радна места под редним бројевима 23, 24, 25,
26 и 27: поштом на адресу ВП 3161 Крушевац, Балканска 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни
конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3161 Крушевац, Балканска 57, Крушевац.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следеће:
1. за сва радна места прилажу се следећи докази:
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 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);
2. за формацијска места за која је прописана КВ,
ССС, ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње
школе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код
јавног бележника.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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 веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.

СИСТЕМ
ОГЛАСИ
gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”
Ратног ваздухопловства и противваздухопловне
одбране
Радна места која се попуњавају:
1.1. металостругар, ВКВ, место службовања Батајница,
1 извршилац;
1.2. електромеханичар, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
1.3. авио-тапетар, ССС, место службовања Батајница,
1 извршилац;
1.4. металофарбар, ВКВ, место службовања Батајница,
2 извршиоца.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1.1:
– завршена трогодишња или четворогодишња
средња техничка или машинска школа, смер
металостругар, специјалистичко или мајсторско
образовање или ВКВ.
Радно место под редним бројем 1.2:
– завршена трогодишња или четворогодишња
средња техничка или машинска школа, смер авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова,
специјалистичко или мајсторско образовање или
ВКВ.

Радно место под редним бројем 1.3:
– завршена четворогодишња средња техничка или
машинска школа, смер тапетар-декоратер.
Радно место под редним бројем 1.4:
– завршена трогодишња или четворогодишња
средња техничка или машинска школа, смер
металофарбар, специјалистичко или мајсторско
образовање или ВКВ.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада: Батајница.
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
Војни службеник Марко Стајић, телефон 011/3716067.
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом препоручено на адресу: Ваздухопловног
завода „Мома Станојловић”, Пуковника Миленка
Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком „за
јавни конкурс”.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа;
2. за формацијска места за која је прописана КВ,
ССС, ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње
школе.
Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.
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ОГЛАСИ
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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”
Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране
Радна места која се попуњавају:
1.1. референт за набавкe, ОАС180, 1 извршилац;
1.2. вулканизер, ССС, 1 извршилац;
1.3. противпожарац, ССС, 1 извршилац;
1.4. техничар, ССС, 2 извршиоца;
1.5. лимар, КВ, 1 извршилац;
1.6. техничар, ССС, 1 извршилац;
1.7. механичар за возила точкаше, КВ, 3 извршиоца;
1.8. механичар за возила точкаше, ССС, 1 извршилац;
1.9. металофарбар – пескирац, КВ, 1 извршилац;
1.10. чувар, ССС, 2 извршиоца;
1.11. чувар, КВ, 2 извршиоца;
1.12. руковалац компресорске станице, КВ, 1 извршилац;
1.13. радник за спремање просторија, НКВ, 1 извршилац;
1.14. руковалац водоцрпних постројења, ССС, 1 извршилац;
1.15. водећи технолог, ОАС240, 1 извршилац;
1.16. водећи технолог, ОАС240, 1 извршилац;
1.17. референт, ОАС180, 1 извршилац;
1.18. начелник групе за материјале, ОАС240, 1 извршилац;
1.19. возач аутобуса, КВ, 2 извршиоца;
1.20. технолог, ОАС240, 1 извршилац;
1.21. технолог, ОАС180, 2 извршиоца;
1.22. референт за планирање рада, ОАС180, 1 извршилац;
1.23. електромеханичар за аутоматику и електронику,
ССС, 1 извршилац;
1.24. техничар, ССС, 1 извршилац;
1.25. референт за планирање материјала, ОАС180,
1 извршилац;
1.26. противпожарац, КВ, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1.1:
– завршена виша школа из области економских
наука.
Радно место под редним бројем 1.2:
– завршена четворогодишња средња машинска
школа, смер вулканизер.
Радно место под редним бројем 1.3:
– завршенa средња школа у трајању од четири године и положен стручни испит на пословима заштите
од пожара.
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Радно место под редним бројем 1.4:
– завршенa средња школа у трајању од четири године, смер авио-техничар за ваздухоплове и моторе.
Радно место под редним бројем 1.5:
– завршена трогодишња средња техничка или машинска школа, смер лимар.
Радно место под редним бројем 1.6:
– завршена средња машинска школа, смер машински техничар.
Радно место под редним бројем 1.7:
– завршенa средња школа у трајању од три године,
смер ауто-механичар.
Радно место под редним бројем 1.8:
– завршена четворогодишња средња техничка или
машинска школа, смер ауто-механичар.
Радно место под редним бројем 1.9:
– завршена трогодишња средња техничка или машинска школа, смер металофарбар.
Радно место под редним бројем 1.10:
– завршена четворогодишња средња школа, одслужен војни рок под оружјем.
Радно место под редним бројем 1.11:
– средња школа у трајању од три године, одслужен
војни рок под оружјем.
Радно место под редним бројем 1.12:
– средња школа у трајању од три године, смер ауто-механичар.
Радно место под редним бројем 1.13:
– завршена основна школа.
Радно место под редним бројем 1.14:
– завршена четворогодишња средња школа, смер
инсталатер водоводних цеви.
Радно место под редним бројем 1.15:
– основне академске студије у трајању од четири
године из машинског инжењерства, област ваздухопловство.
Радно место под редним бројем 1.16:
– основне академске студије у трајању од четири
године из електротехничког и рачунарског инжењерства, област електроника.
Радно место под редним бројем 1.17:
– основне струковне студије у трајању од три године
из машинског инжењерства или виша машинска
школа.
Радно место под редним бројем 1.18:
– основне академске студије у трајању од четири
године из технолошког инжењерства област хемијско инжењерство.
Радно место под редним бројем 1.19:
– завршена трогодишња средња школа за занимања саобраћајне струке и
– возачка дозвола „Д” категорије.
Радно место под редним бројем 1.20:
– основне академске студије у трајању од четири
године из електротехничког и рачунарског инжењерства, област електроника.
Радно место под редним бројем 1.21:
– основне струковне студије у трајању од три године
из машинског инжењерства или виша машинска
школа.
Радно место под редним бројем 1.22:
– основне струковне студије у трајању од три године
из машинског инжењерства или виша машинска
школа.
Радно место под редним бројем 1.23:
– завршена четворогодишња средња школа, смер
електротехничар рачунара.
Радно место под редним бројем 1.24:
– завршена четворогодишња средња електротехничка школа, смер електротехничар енергетике.
Радно место под редним бројем 1.25:
– основне струковне студије у трајању од три године
из електротехничког инжењерства, област енергетика.
Радно место под редним бројем 1.26:
– завршенa средња школа у трајању од три године
и положен стручни испит на пословима заштите
од пожара.

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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада: Батајница.
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: војни службеник Марко Стајић, телефон
011/3716-067.
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: поштом препоручено на адресу Ваздухопловног завода „Мома Станојловић”, Пуковника
Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком „за јавни конкурс”.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа;
2. за формацијска места за која је прописана КВ,
ССС, ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње
школе;
3. за радна места на редном броју 10. и 11. прилаже
се и потврда надлежног Центра за локалну самоуправу регионалног центра Министарства одбране о
одслуженом војном року са оружјем;
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4. за радно место на редном броју 19. прилаже се
и копија возачке дозволе.
Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем се додатно 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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 веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносне појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место односно на формацијско место
у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
98.вбр РВ и ПВО
Радна места која се попуњавају:

1.1. берберин, КВ, 1 извршилац;
1.2. кројач, КВ, 1 извршилац;
1.3. руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац;
1.4. помоћни радник, ПКВ, 1 извршилац;
1.5. грађевински столар, КВ, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1.1:
– завршена трогодишња средња школа, смер фризер.
Радно место под редним бројем 1.2:
– завршена трогодишња средња школа текстилне
струке, смер конфекционар-кројач.
Радно место под редним бројем 1.3:
– завршено средње образовање у трајању од три
године, образовни профил механичар термоенергетских постројења.
Радно место под редним бројем 1.4:
– завршена основна школа.
Радно место под редним бројем 1.5:
– завршено средње образовање у трајању од три
године, образовни профил столар.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада: Ниш (за радна места на редном броју
1.1, 1.2, 1.3 и 1.5); Лађевци (за радно месте на редном броју 1.4).

IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
Потпуковник Бојан Стојановић, телефон 036/305031.
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом препоручено на адресу: Команда 98.
ваздухопловне бригаде, село Лађевци бб, 36204
Краљево, са назнаком „за јавни конкурс”.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа;
2. за радна места за која је прописано КВ или
ССС потребно је доставити и оригинал или оверене
фотокопије сведочанства за завршен сваки разред
средње школе.
Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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 ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
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(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
126.бр ВОЈИН РВ и ПВО
Радна места која се попуњавају:
1. радник за спремање просторија, ПКВ, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
– завршена основна школа.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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
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упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада: Београд.
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лица задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
Потпуковник Бојан Бокић, телефон 011/3053-106.
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом препоручено на адресу: Команда 126.
бригаде ВОЈИН, Рашка бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем се додатно 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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 ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место односно на формацијско место
у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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 формацијских места у
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
204.вбр РВ и ПВО
Радна места која се попуњавају:
1.1. металостругар, ВКВ, 1 извршилац;
1.2. возач аутобуса, ВКВ, 1 извршилац;
1.3. возач аутобуса, КВ, 1 извршилац;
1.4. хемијски лаборант, ССС, 1 извршилац;
1.5. монтер централног грејања, ВКВ, 1 извршилац;
1.6. помоћни радник, ПКВ, 3 извршиоца.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.

СИСТЕМ
ОГЛАСИ
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1.1:
– завршена трогодишња или четворогодишња
средња техничка или машинска школа, смер
металостругар, специјалистичко или мајсторско
образовање или ВКВ.
Радно место под редним бројем 1.2:
– завршена трогодишња или четворогодишња
средња саобраћајна школа, специјалистичко или
мајсторско образовање или ВКВ, возачка дозвола
„Д” категорије.
Радно место под редним бројем 1.3:
– завршена трогодишња средња, возачка дозвола
„Д” категорије.
Радно место под редним бројем 1.4:
– завршена четворогодишња средња грађевинска
школа.
Радно место под редним бројем 1.5:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња техничка или машинска школа, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место под редним бројем 1.6:
– завршена основна школа.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада: Батајница.
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лица задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
Потпуковник Небојша Ристић, телефон 011/3106060.
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом препоручено на адресу: Аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић”, Пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, са назнаком
„за јавни конкурс”.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа.
2. за формацијска места за која је прописана КВ,
ССС, ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње
школе.
3. за радна места на редном броју 1.2. и 1.3. прилаже се и копија возачке дозволе.
Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако форма-

цијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
210. батаљон везе РВ и ПВО и 333. инжињеријски
батаљон РВ и ПВО
Радна места која се попуњавају:
1.1. електромеханичар за возила точкаше, КВ, 1 извршилац;
1.2. механичар за радио-уређаје и системе, ВКВ, 1 извршилац;
1.3. возач вучног воза инжињеријских машина, ВКВ,
1 извршилац;
1.4. тесар, КВ, 1 извршилац;
1.5. руковалац парних котлова, ССС, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1.1:
– завршена трогодишња средња електротехничка
школа, смер електромеханичар за машине и опрему.
Радно место под редним бројем 1.2:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња електротехничка школа – смер телекомуникације, специјалистичко или мајсторско образовање
или ВКВ.
Радно место под редним бројем 1.3:
– завршена трогодишња или четворогодишња
средња школа за занимања саобраћајне струке,
специјалистичко или мајсторско образовање или
ВКВ, возачка дозвола „Ц” категорије или „Е” категорије (по старом).
Радно место под редним бројем 1.4:
– завршена трогодишња средња школа за занимања грађевинске струке, смер тесар.
Радно место под редним бројем 1.5:
– завршено средње образовање у трајању од четири године, образовни профил механичар термоенергетских постројења.
II. Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања
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у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци
Србије, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада: Београд (за радна места на редном
броју 1.1. и 1.2.); Панчево (за радна места на редном
броју 1.3, 1. 4. и 1.5).
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лица задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
Мајор Александар Ћираковић, телефон 011/3074008.
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом препоручено на адресу: Команда Ратног
ваздухопловства и ПВО, Главна бр. 1 11080 Земун,
са назнаком „за јавни конкурс”.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа;
2. за формацијска места за која је прописана КВ,
ССС, ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње
школе;
3. за радно место на редном броју 1.3. прилаже се
и копија возачке дозволе.
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Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 аутентично тумачење) 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
могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www. vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
250.рбр за ПВД РВ и ПВО
Радна места која се попуњавају:

1.1. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1 извршилац;
1.2. механичар за електронику у ракетним системима
ЗА, уједно возач, ВКВ, 1 извршилац;
1.3. електромеханичар за возила точкаше – возач,
ВКВ, 1 извршилац;
1.4. механичар за возила точкаше, уједно возач, ВКВ,
1 извршилац;
1.5. електромеханичар за изворе струје и електро
агрегате, ВКВ, 1 извршилац;
1.6. механичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац;
1.7. заваривач, ВКВ, 1 извршилац;
1.8. молер-фарбар, КВ, 1 извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1.1. и 1.4:
– завршена четворогодишња средња техничка или
машинска школа, смер ауто-механичар, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ,
возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 1.2:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња електротехничка школа, смер електроника,
специјалистичко или мајсторско образовање или
ВКВ, возачка дозвола „Б” категорије.
Радно место под редним бројем 1.3:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња електротехничка школа, смер електроенергетски, специјалистичко или мајсторско образовање
или ВКВ, возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 1.5:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња електротехничка школа, смер електроенергетски, специјалистичко или мајсторско образовање
или ВКВ.
Радно место под редним бројем 1.6:
– завршена четворогодишња средња техничка или
машинска школа, смер ауто-механичар, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место под редним бројем 1.7:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња школа – смер заваривач, специјалистичко или
мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место под редним бројем 1.8:
– завршена трогодишња средња школа, смер молер-фарбар.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
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докази и који испуњавају све услове за запослење
на формацијским местима за која конкуришу биће
упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада: Јаково (за радно место на редном
броју 1.1), Ниш (за радна места на редном броју 1.2
и 1.3); Нови Сад (за радна места на редном броју
1.4. и 1.5); Зуце (за радна места на редном броју
1.6, 1.7. и 1.8).
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лица задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
Потпуковник Бранислав Ђукановић, телефон
011/3053-603.
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом препоручено на адресу: Команда 250.
ракетне бригаде за ПВД РВ и ПВО, Рашка бр. 2 11000
Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње
школе; 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 месеци; уверење надлежног органа (ако
је кандидат био на служби у државном органу) да му
радни однос у државном органу није престао због
повреде дужности из радног односа;
2. за радна места на редном броју од 1.1. до 1.4.
прилаже се и копија возачке дозволе.
Сви докази прилажу се или 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 овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника)
биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) 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 ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место односно на формацијско место
у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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
I. Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места
Управи за логистику (Ј-4) ГШ ВС
Радна места која се попуњавају:
1. референт за правне послове, ВСС, један (1) извршилац;
2. референт за електрорадове, ВСС један (1) извршилац;
3. референт за машинске радове, ВСС, један (1)
извршилац;
4. референт за р/д за ПП, АБХО и ПС ТСл и ИнСл,
ВСС, један (1) извршилац;
5. референт за аутоматизоване информационе
системе, ВСС, један (1) извршилац;
6. деловођа-оператер, ССС, један (1) извршилац;
7. управник, уједно руковалац парних котлова са
АТК, ВКВ, један (1) извршилац;
8. референт за електрорадове, С2С, један (1) извршилац;

9. столар, ВКВ, један (1) извршилац;
10. перионичар-пеглар, ПКВ, три (3) извршиоца;
11. хемијски чистач, КВ, један (1) извршилац;
12. технолог за електронска средства, С2С, један
(1) извршилац;
13. мeханичар за електронска средства, ВКВ, један
(1) извршилац;
14. руководилац радова, С1С, један (1) извршилац;
15. електроинсталатер, КВ, један (1) извршилац;
16. технолог, С2С, један (1) извршилац;
17. руковалац парних котолова са АТК ВП , ВКВ,
шест (6) извршиоца;
18. електромеханичар за изворе струје и електроагрегате, КВ, један (1) извршилац;
19. тапетар, ВКВ, један (1) извршилац;
20. технолог за машинска средства, С2С, један
(1) извршилац;
21. ауто-тапетар, ВКВ, један (1) извршилац;
22. механичар за ТТ уређаје и системе – возач,
ВКВ, један (1) извршилац;
23. грађевински лимар – возач, ВКВ, један (1)
извршилац;
24. керамичар, КВ, један (1) извршилац;
25. електромеханичар за клима и расхладне уређаје, ССС, један (1) извршилац;
26. командир одељења – руководилац радова,
С1С, један (1) извршилац;
27. монтер централног грејања – возач, ВКВ, два
(2) извршиоца;
28. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ,
један (1) извршилац;
29. возач, КВ, један (1) извршилац;
30. механичар за погонску опрему и инсталације,
ВКВ, један (1) извршилац;
31. електромеханичар за хемијске изворе струје и
електроагрегате, ВКВ један (1) извршилац;
32. руковалац, ССС, један (1) извршилац.
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије;
– да су здравствено 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 шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
Радно место под редним бројем 1:
– да кандидат има завршене основне академске
студије из правних наука и положен правосудни
испит.
Радно место под редним бројем 2:
– да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област
енергетика.
Радно место под редним бројем 3:
– да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из машинства,
област мотори.
Радно место под редним бројем 4:
– да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из машинства,
област мотори.
Радно место под редним бројем 5:
– да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжењерства, област
софтверско инжењерство или из рачунарских
наука.
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Радно место под редним бројем 6:
– да кандидат има средње образовање у трајању од
четири године, образовни профил биротехничар
или правни техничар или пословни администратор.
Радно место под редним бројем 7:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил механичар термоенергетских постројења и уверење о положеном
стручном испиту за руковаоца котла са АТК.
Радно место под редним бројем 8:
– да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област
енергетика.
Радно место под редним бројем 9:
– завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил столар; основне
Радно место под редним бројем 10:
– да кандидат има завршену основну школу.
Радно место под редним бројем 11:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању од четири године, образовни профил хемијско-технолошки техничар.
Радно место под редним бројем 12:
– да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област
електроника или телекомуникације.
Радно место под редним бројем 13:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ, образовни профил механичар уређаја за
мерење и регулацију или електромеханичар за
машине и опрему.
Радно место под редним бројем 14:
– да кандидат има завршене основне струковне
студије из електротехничког или рачунарског
инжењерства, област енергетика.
Радно место под редним бројем 15:
– да кандидат има завршен завршен 3. степен стручне спреме – КВ образовни профил, енергетика.
Радно место под редним бројем 16:
– да кандидат има завршене основне академске
студије из технолошког инжењерства.
Радно место под редним бројем 17:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
образовни профил – термотехника.
Радно место под редним бројем 18:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил електромеханичар за
машине и опрему.
Радно место под редним бројем 19:
– да кандидат има завршен завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил тапетар-декоратер.
Радно место под редним бројем 20:
– да кандидат има завршене основне академске
студије у трајању од четири године из машинства,
област мотори.
Радно место под редним бројем 21:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ, образовни профил тапетар-декоратер
Радно место под редним бројем 22:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил електротехничар
телекомуникација.
Радно место под редним бројем 23:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ, образовни профил лимар.
Радно место под редним бројем 24:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил керамичар-терацер
– пећар.
Радно место под редним бројем 25:
– да кандидат има завршену средњу школу, образовни профил електромеханичар за термичке и
расхладне уређаје.
Радно место под редним бројем 26:
– да кандидат има завршене Основне струковне
студије у трајању од три године из машинског
инжењерства, област термотехника.
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Радно место под редним бројем 27:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ , образовни профил – термотехника.
Радно место под редним бројем 28:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ, образовни профил ауто-механичар.
Радно место под редним бројем 29:
– да кандидат има средње образовање у трајању
од три године, образовни профил возач моторних
возила.
Радно место под редним бројем 30:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ, образовни профил механичар хидраулике
и пенеуматике.
Радно место на редном броју 31:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ, образовни профил електромеханичар за
машине и опрему.
Радно место на редном броју 32:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању од четири године, образовни профил електротехничар електронике или телекомуникација.
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, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова);
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
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 процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена
врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму,
времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл
адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка губе право на даље учешће
у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад на формацијском месту на које
су конкурисали.
III. Место рада:
Београд (за радна места под редним бројевима од
1 до 27), Крагујевац (за радно место под редним бројем
28), Ниш (за радна места под редним бројевима 29,
30, 31), Пирот (за радно место под редним бројем 32).
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V. Лица задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу:
– за радна места под редним бројевима од 1 до 7:
Зоран Ковач, телефон 011/320-50-29;
– за радна места под редним бројевима од 8 до 27:
Бранко Поповић, телефон 011/3053-472;
– за радно место под редним бројем 28: Милан Јовановић, телефон 034/507-177;
– за радна места под редним бројевима од 29 до 32:
Борис Митровић, телефон 018/508-614.

VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
– за радна места под редним бројевима од 1 до 7:
Војна пошта 9808 Београд, Мије Ковачевића 5,
11000 Београд. Лична достава пријава може се
извршити у деловодству Војне поште 9808 Београд, Мије Ковачевића 5;
– за радна места под редним бројевима од 8 до
27: Војна пошта 2084 Београд, Ослобођења 30,
11090 (Раковица) Београд. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште
2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица)
Београд;
– за радно место под редним бројем 28: Војна пошта
2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000 Крагујевац. Лична достава пријава може се извршити у
деловодству Војне поште 2078 Крагујевац, Кнеза
Милоша 12, 34000 Крагујевац;
– за радна места под редним бројевима од 29 до
32: Војна пошта 2079 Ниш, Чегарска бб, 18000
Ниш. Лична достава пријава може се извршити у
деловодству Војне поште 2079 Ниш, Чегарска бб,
18000 Ниш.
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, имејл адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, односно стечено
прописано звање; 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 месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу)
да му радни однос у државном органу није престао
због повреде дужности из радног односа;
2. за радна места за која је прописано КВ, ССС или
ВКВ потребно је доставити и оригинал или оверене
фотокопије сведочанства за завршен сваки разред
средње школе.
Сви докази прилажу се или 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
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци
Србије, при избору за пријем се додатно 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 шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без
права на новчану накнаду због 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 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по
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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 ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране
(www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање шест 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.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско
место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

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

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време у:
Команду за обуку
1. командир вода за инфраструктуру, ВЕС 31001,
1 извршилац;
2. командир вода за транспорт, НО ФЧ004, 1 извршилац;
3. командир тима – инструктор, НО ФЧ004, 1 извршилац.
Услови конкурса
На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који имају одговарајуће образовање.
Општи услови конкурса:
– да је пунолетан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да су здравствено и психофизички способни за
службу у Војсци Србије;
– да има стечено високо образовање – завршене
основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
у трајању од најмање четири године или основне
струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије
из области медицинских или ветеринарских наука;
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа;
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци;
– да нису старији од 45 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 завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
Посебни услови конкурса:
За формацијско место под редним бројем 1:
– завршене основне академске студије у трајању
од четири године из грађевинског инжењерства.
За формацијска места под редним бројевима
2 и 3:
– завршене основне академске студије у трајању
од четири године из саобраћајног инжењерства.
Начин конкурисања
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи
основне личне податке, адресу и контакт телефон,
наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе
следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старије од шест месеци
– оригинал или фотокопија оверена код јавног
бележника);
– уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије
од шест месеци);
– доказ о стеченом образовању (оригинал диплома
– уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника);
– фотокопија радне књижице или неки други доказ
о радном искуству;
– 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
дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
– уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје Регионални центар
МО за локалну самоуправу у коме се лице води у
евиденцији);
– потписану изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике
Србије (својеручно пописана изјава);
– потписану изјаву о прихватању упућивања на обуку за оспособљавање за официре (кандидати који
конкуришу за официре, а нису резервни официри);
– изјаву лица оверену код јавног бележника да није
био запослен у државном органу, односно да му у
државном органу није престајао радни однос због
теже повреди дужности из радног односа.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, наразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу ии копији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Србије”, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покрећу по захтеву странке орган може остварити
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 се 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 ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву
могуће је преузети на сајту Војске Србије www.vs.rs.
Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење од суда и МУП-а да
се против лица не води кривични поступак, односно
да лице није осуђивано на казну затвора у трајању
од најмање шест месеци, уверење државног органа
у којем је кандидат био на служби да му радни однос

није престајао због теже повреде дужности из радног
односа.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Пријаве на конкурс са наведеним документима
достављати путем поште на адресу: Министарство
одбране, Војска Србије, Команда за обуку, Гардијска
бб, 11000 Београд, са назнаком „за пријем лица по
јавном конкурсу”
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања.
	Избор кандидата за попуну формацијских
места:
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија
коју формира надлежни старешина, између кандидата
који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће
упућени на процену психолошких капацитета и проверу физичких способности. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу
спортску опрему; патике, тренерка – шортс, мајица
(сопствени избор).
Поступак селекције 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) просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
2) провера физичке способности – до 20 бодова
(производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова
(1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0
бодова);
4) разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене
и броја 2).
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 (општи лекарски преглед и провера физичких
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.
Све информације везане за конкурс могу се
добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел.
011/2064-082, локал 330-082.
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ОГЛАСИ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време у:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује

за избор у звање наставника у образовно-научном
пољу медицинских наука:
I. Расписује се конкурс за избор у звање наставника:
1. једног наставника за ужу научну област нуклеарна
медицина у звање доцента;
II. Расписује се конкурс за реизбор у звање наставника:
1. једног наставника за ужу научну област интерна
медицина подобласт кардиологија 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;
3. да је кандидат професионално војно лице / војни
службеник.
Посебни услови конкурса
1. да испуњава услове за избор у звање доцента из
члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања
наставника на Универзитету одбране („Службени
војни лист”, бр. 21/16 и 3/17);
2. кандидати за избор у звање доцента приступно
предавање одржаће 10. маја 2021. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему
бира кандидат, с тим да она мора бити 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
у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од
20. октобра 2016. и број 9/66 од 21. априла 2017),
које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
2. попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање
наставника;
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. уверење да је кандидат у сталном радном односу.
Начин конкурисања
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника
подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране:
Црнотравска бр. 17, 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 неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 (тридесет дана), рачунајући
од првог наредног дана од дана објављивања.
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Управа за људске ресурсе (Ј-1)
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

Команди за обуку
1. командир вода за снабдевање и одржавање, ВЕС
32144, 1 извршилац.
Услови конкурса
На конкурсу могу учествовати подофицири, професионални војници и цивилна лица на служби у Војсци Србије и државни службеници и намештеници
запослених у Министарству одбране, који испуњавају
следеће услове:
a) Општи услови:
– да је пунолетан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да је здравствено и психофизички способан за
службу у Војсци Србије;
– да има стечено високо образовање – завршене
основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
у трајању од најмање четири године или основне
струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије
из области медицинских или ветеринарских наука;
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа;
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци;
– да нису старији од 45 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 завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
б) Посебни услови:
– да је подофицир на неодређено време, подофицир на одређено време, професионални војник на
одређено време, цивилно лице на служби у Војсци
Србије, државни службеник и намештеник запослен у Министарству одбране;
– да током службе није негативно оцењиван и да
има просек службених оцена најмање „истиче се”;
– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему раном или
вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
За формацијско место под редним бројем 1:
– завршене основне академске студије у трајању
од четири године из машинског инжењерства.
Начин конкурисања
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне
личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати
подносе јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа
документа:
– оверену копије дипломе о завршеном високом
образовању;
– потписану изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике
Србије (својеручно потписана изјава и оверена
од надлежног старешине);
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди
јединице у којој се налазе на служби).
Команде јединица-установа, уз пријаву кандидата,
прибављају и прилажу следећа документа:
– уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија);

– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија);
– потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности 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, односно непосредно претпостављеног
руководиоца;
– оверени образац КОЛП из програмског пакета
КаИС.
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом
доставља Команди Команде за обуку, појединачно у
затвореној коверти са назнаком „за конкурсну комисију по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
оверену код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
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 са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну
службу на основу следећих мерила за избор:
1) просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
2) провера физичке способности – до 20 бодова
(производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова
(1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0
бодова);
4) разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене
и броја 2).
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 формацијских 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.

СИСТЕМ
ОГЛАСИ
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел. локал
330-082.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време у:
	Управи за телекомуникације и информатику
(Ј-6) ГШ ВС
1. референт за односе са јавношћу, ВЕС 31801, 1 извршилац;
2. референт, НО ФЉ104, 1 извршилац.
Услови конкурса
На конкурсу могу учествовати подофицири, професионални војници и цивилна лица на служби у Војсци Србије и државни службеници и намештеници
запослених у Министарству одбране, који испуњавају
следеће услове:
a) Општи услови:
– да је пунолетан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да је здравствено и психофизички способан за
службу у Војсци Србије;
– да има стечено високо образовање – завршене
основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
у трајању од најмање четири године или основне
струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије
из области медицинских или ветеринарских наука;
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа;
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци;
– да нису старији од 45 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 завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
б) Посебни услови:
– да је подофицир на неодређено време, подофицир на одређено време, професионални војник на
одређено време, цивилно лице на служби у Војсци
Србије, државни службеник и намештеник запослен у Министарству одбране;
– да током службе није негативно оцењиван и да
има просек службених оцена најмање „истиче се”;
– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему раном или
вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
За формацијско место под редним бројем 1 и 2:
– завршене основне академске студије у трајању од
четири године у пољу друштвено-хуманистичких
наука (област људских ресурса).
Начин конкурисања
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне
личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати
подносе јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа
документа:
– оверену копије дипломе о завршеном високом
образовању;
– потписану изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике

Србије (својеручно потписана изјава и оверена
од надлежног старешине);
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди
јединице у којој се налазе на служби).
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
– уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија);
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија);
– потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности 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, односно непосредно претпостављеног
руководиоца;
– оверени образац КОЛП из програмског пакета
КаИС.
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом
доставља Команди Бригаде везе, појединачно у затвореној коверти са назнаком „за конкурсни комисију
по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
оверену код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
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 са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну
службу на основу следећих мерила за избор:
1) просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
2) провера физичке способности – до 20 бодова
(производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова
(1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0
бодова);
4) разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене
и броја 2).
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 селек-

ције, 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 неће се враћати кандидатима.
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел. локал
290-928 и 40-546.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време, у:
63. падобранску бригаду Генералштаба Војске
Србије
1. командир вода транспортног, НО ФЧ204, 1 извршилац.
Услови конкурса
На конкурсу могу учествовати подофицири на служби у Војсци Србије, који испуњавају следеће услове:
a) Општи услови:
– да је пунолетан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да је здравствено и психофизички способан за
службу у Војсци Србије;
– да има стечено високо образовање – завршене
основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
у трајању од најмање четири године или основне
струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије
из области медицинских или ветеринарских наука;
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа;
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци;
– да нису старији од 45 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 завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
б) Посебни услови
– да је подофицир на неодређено време на служби
у Војсци Србије;
– да током службе није негативно оцењиван 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.
За формацијско место под редним бројем 1:
– завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства.
Начин конкурисања
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне
личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати
подносе јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа
документа:
– оверену копије дипломе о завршеном високом
образовању;
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– потписану изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике
Србије (својеручно потписана изјава и оверена
од надлежног старешине);
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди
јединице у којој се налазе на служби).
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
– уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија);
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија);
– потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира 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, односно непосредно претпостављеног
руководиоца;
– оверени образац КОЛП из програмског пакета
КаИС.
Пријаве кандидата са неопходном документацијом
команде јединица-установа службеном поштом доставља Команди 63. падобранске бригаде Генералштаба
Војске Србије, појединачно у затвореној коверти са
назнаком „за конкурсни комисију по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
оверену код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
	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 са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну
службу на основу следећих мерила за избор:
1) просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
2) провера физичке способности – до 20 бодова
(производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова
(1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0
бодова);
4) разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене
и броја 2).
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
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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 формацијских 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.
Све информације везане за конкурс могу се
добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел.
локал 56-395.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време, у:
Управу за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2)
Генералштаба Војске Србије
1. референт за правне послове, НО ФЛ004, 1 извршилац;
2. референт за заштиту ресурса, НО Ф8104, 1 извршилац.
Услови конкурса
На конкурсу могу учествовати официри на одређено време, подофицири на неодређено време, подофицири на одређено врeме, професионални војници
и цивилна лица на служби у Војсци Србије и државни
службеници и намештеници запослених у Министарству одбране, који испуњавају следеће услове:
a) Општи услови:
– да је пунолетан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да је здравствено и психофизички способан за
службу у Војсци Србије;
– да има стечено високо образовање – завршене
основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
у трајању од најмање четири године или основне
струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије
из области медицинских или ветеринарских наука;
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа;
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци;
– да нису старији од 45 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 завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
б) Посебни услови:
– да је официр на одређено време, подофицир
на неодређено време, подофицир на одређено
време, професионални војник, цивилно лице на
служби у Војсци Србије, државни службеник и намештеник запослен у Министарству одбране;
– да током службе није негативно оцењиван и да
има просек службених оцена најмање „истиче се”;

– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему раном или
вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
За формацијско место под редним бројем 1:
– завршене основне академске студије из правних
наука.
За формацијско место под редним бројем 2:
– завршене основне академске студије у пољу техничко-технолошких наука или из области заштите
на раду и безбедности здравља на раду.
Начин конкурисања
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне
личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати
подносе јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа
документа:
– оверену копије дипломе о завршеном високом
образовању;
– потписану изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике
Србије (својеручно пописана изјава и оверена од
надлежног старешине);
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди
јединице у којој се налазе на служби).
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
– уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија);
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија);
– потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира, професионалног
војника или цивилног лица 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, односно непосредно претпостављеног
руководиоца;
– оверени образац КОЛП из програмског пакета
КаИС.
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом
доставља Управи за обавештајно-извиђачке послове
(Ј-2) Генералштаба Војске Србије, појединачно у затвореној коверти са назнаком „за конкурсни комисију
по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
оверену код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
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 са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.

СИСТЕМ
ОГЛАСИ
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну
службу на основу следећих мерила за избор:
1) просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
2) провера физичке способности – до 20 бодова
(производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова
(1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0
бодова);
4) разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене
и броја 2).
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 формацијских 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.
Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел. локал
270-486.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време, у:
Технички опитни центар Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије
1. истраживач, НО ФК004, 1 извршилац;
2. истраживач, НО ФК204, 1 извршилац.
Услови конкурса
На конкурсу могу учествовати официри на одређено време, подофицири на неодређено време, подофицири на одређено време, професионални војници и
цивилна лица на на служби у Војсци Србије и државни
службеници и намештеници запослених у Министарству одбране, који испуњавају следеће услове:
a) Општи услови:
– да је пунолетан;
– да је држављанин Републике Србије;
– да је здравствено и психофизички способан за
службу у Војсци Србије;
– да има стечено високо образовање – завршене
основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
у трајању од најмање четири године или основне
струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије
из области медицинских или ветеринарских наука;

– да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа;
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци;
– да нису старији од 45 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 завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
б) Посебни услови:
– да је официр на одређено време, подофицир
на неодређено време, подофицир на одређено
време, цивилна лица на служби у Војсци Србије,
државни службеник и намештеник запослен у Министарству одбране;
– да током службе није негативно оцењиван и да
има просек службених оцена најмање „истиче се”;
– да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему раном или
вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
За формацијско место под редним бројем 1:
– завршене основне академске студије у трајању
од четири године из области машинског или електронског инжењерства.
За формацијско место под редним бројем 2:
– завршене основне академске студије у трајању до
четири године машинског инжењерства, област
мотори.
Начин конкурисања
Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне
личне податке, адресу, контакт телефон и наглашено формацијско место на које конкурише, кандидати
подносе јединицама – установама у којима се налазе на служби. Уз пријаву кандидат прилаже следећа
документа:
– оверену копије дипломе о завршеном високом
образовању;
– потписану изјаву о прихватању распореда по
потреби службе на целој територији Републике
Србије (својеручно пописана изјава и оверена од
надлежног старешине);
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере (тражити у команди
јединице у којој се налазе на служби).
Команде јединица – установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа:
– уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија);
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија);
– потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира 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, односно непосредно претпостављеног
руководиоца;
– оверени образац КОЛП из програмског пакета
КаИС.
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица – установа службеном поштом
доставља Техничком опитном центру Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије,
појединачно у затвореној коверти са назнаком „за
конкурсни комисију по интерном конкурсу”.
Рок за подношење пријава за пријем на службу је
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији

оверену код јавног бележника – нотара биће одбачене решењем.
	Избор кандидата за попуну формацијских
места
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија
коју формира надлежни старешина, међу кандидате
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 са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну
службу на основу следећих мерила за избор:
1) просек оцена на основним студијама – до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
2) провера физичке способности – до 20 бодова
(производ коначне оцене и броја 4);
3) психолошка процена кандидата – до 20 бодова
(1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0
бодова);
4) разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене
и броја 2).
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 формацијских 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.
Све информације везане за конкурс могу се
добити на сајту Војске Србије www.vs.rs или на тел.
локал 39-007.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању поступка избора кандидата за учешће
у мултинационалним операцијама MINUSCA у
Централноафричкој Републици, UNFICYP у Р. Кипар
и MONUSCO у ДР Конго
Обавештавају се заинтересовани кандидати да је
отпочео процес избора за:
1. Мултинационалну операцију MINUSCA у Централноафричкој Републици за период ангажовања
од октобра 2021. године, за дужности:
– војни посматрач – 2 дужности, општа специјалност,
чин капетан – мајор;
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– начелник Одељења за обуку у Команди мисије – 1
дужност, општа специјалност, чин потпуковник;
– референт у Групи за обуку у Команди сектора – 1
дужност, општа специјалност, чин капетан – мајор;
2. дванаесту ротацију немедицинског дела контингента Војне болнице 2+ у МнОп MINUSCA у Централноафричкој Републици за период ангажовања
од септембра 2021. године, за дужности:
– командант контингента – 1 дужност, општа специјалност, чин пуковник;
– штабни официр за оперативне послове – 1 дужност, општа специјалност, чин мајор – потпуковник;
– штабни официр – 1 дужност, општа специјалност,
чин капетан – потпуковник;
– помоћник за подршку – 1 дужност, логистичка
специјалност, чин мајор – потпуковник;
– референт за телекомуникације и информатику,
уједно оператер и возач – 1 дужност, телекомуникациона специјалност, чин старији водник – заставник прве класе;
– командир групе за снабдевање, одржавање и
транспорт – 1 дужност, општа логистичка, техничка или саобраћајна специјалност, чин поручник
– капетан;
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– руковалац основних средстава и потрошног материјала, уједно возач – 1 дужност, општа специјалност, чин старији водник – заставник I класе;
– електромедицински техничар – 1 дужност, логистичка специјалност, чин разводник – млађи
водник/цивилно лице;
– возач за амбулантно возило – 2 дужности, чин
разводник – млађи водник/цивилно лице;
– командир групе за интендантуру и инфраструктуру
– 1 дужност, општа, логистичка специјалност, чин
поручник – капетан ;
– кувар – 2 дужности , интендантска служба – кувар,
чин разводник – млађи водник/цивилно лице;
– помоћник кувара – 2 дужности, интендантска
служба – кувар или месар или посластичар, чин
разводник – млађи водник/цивилно лице;
– помоћни радник у кухињи – 4 дужности, општа
специјалност, чин разводник – млађи водник/цивилно лице;
– берберин уједно руковалац сервиса – 1 дужност,
интендантска служба – берберин, чин разводник
– млађи водник/цивилно лице;
– електричар – 1 дужност, електричар, чин разводник – млађи водник/цивилно лице;
– домар – 1 дужност, бравар или водоинсталатер,
чин разводник – млађи водник/цивилно лице;

3. Мултинационалну операцију UNFICYP у Р. Кипар
за период ангажовања од октобра 2021. године, за
дужности:
– штабни официр у U-2 Команде мисије – 1 дужност,
општа специјалност, чин капетан – капетан прве
класе;
– штабни официр за текуће операције у U-3 Командe
мисије – 1 дужност, општа специјалност, чин мајор;
4. Мултинационалну операцију MONUSCO у ДР
Конго за период ангажовања од октобра 2021. године, за дужност:
– штабни официр у Г-2 Команде мисије – 1 дужност,
општа специјалност, чин мајор.
На основу члана 14. Правилника о критеријумима
за избор и начину избора припадника Војске Србије
који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начину издавања сертификата о оспособљености („Службени војни лист”, број
5/21) заинтересована лица детаљније информације
о општим и посебним критеријумима за предметни
процес избора могу добити у матичним јединицама.
Рок за пријаву заинтересованих кандидата је 23.
4. 2021. године.

СИСТЕМ
ОГЛАСИ

ДОДАТАК
Уз текст јавног конкурса Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе
Министарства одбране Републике Србије

На основу члана 12. став 1. тачка 1. Закона о заштити података о личности („Службени гласник
РС”, бр.87/18)¹, а ради учествовања у поступку избора кандидата за попуну формацијских места
цивилних лица, на неодређено време у Војнотехнички институт, Управу за одбрамбене
технологије, Сектор за материјалне ресусре, Министарство одбране, дајем следећу
И З Ј А В У
Сагласан/а сам да се мој ЈМБГ користи искључиво у сврху прикупљања података који се односе
на следеће доказе:
1.
2.
3.
4.
5.

извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству;
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван;
уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;
потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном
органу, због теже повреде дужности из радног односа.

................................................
(ЈМБГ даваоца изјаве)
................................................
(место и датум)

.....................................................
(потпис даваоца изјаве)

___________________________________________________________________________________
¹ Сагласно одредби члана 12. став 1. тачка 1. Закона о заштити података о личности
(„Службени гласник РС”, бр.87/18) обрада је законита ако је лице на које се подаци о личности
односе пристало на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених
сврха.
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На основу члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)¹, а ради учествовања у поступку избора кандидата за
попуну формацијских места цивилних лица, на неодређено време у Војнотехнички институт,
Управу за одбрамбене технологије, Сектор за материјалне ресусре, Министарство одбране,
дајем следећу
И З Ј А В У
Изјављујем да ћу сам/а прикупити и доставити уз пријаву на конкурс следећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.

извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству;
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван;
уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;
потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа.

................................................
(место и датум)

.....................................................
(потпис даваоца изјаве)

___________________________________________________________________________________
¹ Сагласно одредби члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то непоходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Конкурси су отворени од 1. aприла, првог дана објављивања „Одбране”
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