
 

 

 

 

 

Република Србија 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  

Филијала за град Београд  
 

Оглас o конкурсу за избор  : 

ЧИСТАЧИЦЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 6 МЕСЕЦИ 

     1 извршилац 

Подаци о Факултету: 

Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине 

седиште Факултета:  ул. Булевар ослобођења бр.18, Београд,  

Подаци о радном места: 

-одржава хигјену у просторијама и санитарним чворовима 

-одржава хигијену дворишта и износи смеће; 

-пријављује сва оштећењаи кварове на инсталацијама и инвентару: 

-прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће; 

-одржавање хигијене у радним , лабораторијским и помоћним просторијама; 

-одржавање хигијене лабораторијске опреме, инструмената и посуђа; 

-одржавање хигијене у просторијама за држање животиња; 

-прање прозора, одржавање чистоће у гардеробама; 

-негује и храни лабораторијске животиње; 

-прање и пеглање радних униформи; 

-обавља послове које му поверава шеф Катедре. 

Услови: 

-основно образовање  

- потпуна радна и здравствена способност 

Место рада: 

Београд, ул. Булевар ослобођења бр.18 

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у 

доказе приложене уз пријаву и усменим разговором са кандидатом. 

Рок за подношење пријава : Рок за подношење пријава је 10 дана и почиње да тече 

наредног дана од дана објављивања  у периодичном издању огласа Националне службе 

за запошљавања. 



Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Весна Раичковић, секретар 

Факултета, тел. 011/2685-711. 

Адреса на коју се подноси пријава:Пријава на конкурс са доказима о испуњености 

услова подноси се Конкусној комисији препорученом пошиљком путем поште или 

лично у Архиви Факултета на адресу Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске 

медицине, ул.Булевар ослобођења бр.18. 

Докази који се прилажу уз пријаву:: Документација коју кандидат треба да приложи 

уз пријаву: оверена копија дипломе и очитана лична карта.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, биће одбачене решењем конкурсне комисије 

против кога се може изјавити приговор декану у року од пет дана од дана пријема 

решења. 

Овај конкурс објављује се  на огласној табли Факултета, сајту Факултета и у 

периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

 

 

Декан 

       Факултета ветеринарске медицине 

        Проф.др Милорад Мириловић 

 

 

Конкурс објављен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ број 

1008 од 05.10.2022. године. 

 


