УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
02-број:937/2
07. 07. 2022. године
На основу Одлуке декана Универзитета у Београду-Правног факултета,
02-број: 937/1 од 06.07.2022.године а у складу са Статутом и Правилником о
раду Универзитета у Београду-Правног факултета, расписује се
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I РАДНО МЕСТО КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВА
Спремачица
- 1 извршилац
Услови: - основно образовање
II ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ
Држављанство Републике Србије и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
III ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС
- обавезна својеручно потписана пријава на конкурс са биографијом
у прилогу пријаве и наводима о досадашњем радном искуству;
- уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији;
- извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној
фотокопији;
- доказ којим се потврђује стручна спрема, у оригиналу или овереној
фотокопији;
- уверење о неосуђиваности.

IV РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс са прилозима доставе у
року од 15 (петнаест) дана од дана оглашавања конкурса у јавном гласилу.
Напомена:
- пријава се подноси у 3 (три) примерка а пратећа документација у
1 (једном) примерку;
- Предност ће имати кандидати са претходним радним искуством у
некој од високошколских установа;

-

Универзитет у Београду-Правни факултет задржава право да контактира
само кандидате који уђу у ужи избор;

-

неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично на писарници*
или поштом на следећу адресу:
Правни факултет Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра 67,
са назнаком :
„За јавни конкурс за радно место:
„ Спремачица“
КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ПУБЛИКАЦИЈИ НСЗ „ПОСЛОВИ“
БРОЈ 996-997 ОД 20.07.2022. ГОДИНЕ
РОК ЗА ДОСТВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 4. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ.

* Правни факултет обавештава овим путем све заинтересоване да је
због колективног годишњег одмора зграда Факултета затворена осим
средом од 08 до 14 часова.

