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Конкурс за пријем у радни однос  

у Високу школу струковних студија Ваздухопловну академију 
 

 

 „РАСПИСУЈЕ СЕ КОНКУРС за пријем у радни однос у Високу школу 

струковних студија  Ваздухопловну академију, Булевар војводе Бојовића бр. 2, за 

следећа радна места: 
 

 1. САМОСТАЛНИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И 

СТУДЕНТСКА ПИТАЊА - РУКОВОДИЛАЦ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ, на неодређено 

време са 100% радног времена – 1 извршилац, 
 

 2. ВИШИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И 

СТУДЕНТСКА ПИТАЊА, на неодређено време са 100% радног времена – 1 извршилац. 

 

Услови за пријем у радни однос за сва радна места:  

 

1) одговарајуће образовање; 

 

2) психичка, физичка и здравствена способност за рад; 

 

3) да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 

складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

 

4) држављанство Републике Србије. 

 

 

Услови за поједина радна места: 

 
 САМОСТАЛНИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И 

СТУДЕНТСКА ПИТАЊА - РУКОВОДИЛАЦ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 

 

 Високо образовање 

 

 - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 

односно специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање 

почев од 10.09.2005.године;  
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- на основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао 

високо образовање пре 10.09.2005.године;  

 

Врста образовања из поља друштвенохуманистичких наука; 

 

Додатна знања:  

 

- познавање рада на рачунару 

 
ВИШИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА 

ПИТАЊА, средње образовање у трајању од 4 године или IV степен стручне 

спреме; 

 

Радно искуство:  

 

на сличним пословима у трајању од најмање 5 године; 

 

Додатна знања:  

 

- познавање рада на рачунару. 

 

Услови за пријем у радни однос за сва радна места доказују се приликом пријема у 

радни однос и проверавају се у току рада. 

Докази о испуњености услова из тачке 1), 3) и 4), саставни су део пријаве на 

конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 

Кандидати достављају пријаву на Конкурс и потребну документацију из тачке 1), 

3) и 4) и доказе о познавању рада на рачунару и радном искуству, заједно са пријавом 

Високој школи струковних студија  Ваздухопловној академији. 

 

Рок за подношење пријаве на Конкурс са потребном документацијом је 8 дана од 

дана објављивања Конкурса. 

 

Уз Пријаву на Конкурс достављају се следећи докази: 
 

1) Диплома о стеченом одговарајућем образовању или Уверење уколико није 

издата Диплома; 

 

2) Доказ из казнене евиденције од Министарства унутрашњих послова да лице 

није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 

дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (да није старији од 6 

месеци); 

3) Уверење о држављанству Републике Србије (да није старије од 6 месеци); 

 

4)  Биографски подаци (CV); 

 

5) Доказ о промени презимена (Извод из матичне књиге венчаних) уколико је неки 
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од претходно наведених доказа издат на друго презиме (да није старији од 6 

месеци); 
 

6) Доказ о радном искуству (за радно место виши стручнотехнички сарадник за 

студије и студентска питања); 
 

7) Доказ о познавању рада на рачунару (за оба радна места). 
 

 Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (да није 

старије од 6 месеци) изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 

Докази се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у даље разматрање. 

 

Пријавa са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти  са 

назнаком: „Конкурс за Самосталног стручнотехничког сарадника за студије и 

студентска питања - руководилац студентске службе“  или „Конкурс за вишег 

стручнотехничког сарадника за студије и студентска питања“, на адресу: Висока 

школа струковних студија  Ваздухопловна академија, 11158 Београд, Булевар војводе 

Бојовића бр. 2. препорученом поштом или непосредно у секретаријат сваког радног дана 

од 11:00 до 15:00 часова.  

  

Телефон за информације: секретар Жељко Бјеливук 011 / 21 82 956.“ 

 

 

 

 

 

 


