ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
На основу Одлуке декана Правног факултета Универзитета у Београду 02 број 177/1 и
02 број 177/2 од 23. јануара 2019. године и Закључка комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1124915/2018 од 31. маја 2018. године, а у складу са Правилником о раду Правног факултета
Универзитета у Београду, расписује се
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I РАДНА МЕСТА КОЈА СЕ ПОПУЊАВАЈУ:
1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
у оквиру Организационе јединице стручне службе - Одсек за опште послове - Служба за
правне, кадровске и административне послове - 1 извршилац.
Услови: - високо образовање из области правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
- радно искуство у трајању од најмање једне године;
- знање рада на рачунару.
2. Стручнотехнички сарадник за остале делатности (ИТ техничка подршка)
у оквиру Научно-истраживачке организационе јединице – Рачунско-информациони центар – 1
извршилац.
Услови: - средње образовање;
- знање рада на рачунару.
II OСТАЛИ УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ:
Држављанство Републике Србије.
Предност ће имати кандидати са претходним радним искуством у некој од
високошколских установа.
III ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС:
- пријава на конкурс са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији;
- извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији,
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- доказ о радном искуству у струци у оригиналу или овереној фотокопији;
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се разматрати.
IV РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС :

Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана од
дана оглашавања јавног конкурс у службеном гласилу.
Пријаве се подносе на следећу адресу: Правни факултет Универзитета у
Београду, Бул. краља Александра 67, са назнаком „за јавни конкурс са називом радног места
на које се конкурише“.
На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“
БРОЈ 8. од 8.ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

