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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''ВЛАДА ДИВЉАН''  

11000 БЕОГРАД, МИТРОПОЛИТА ПЕТРА БРОЈ 8 
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1. ДОМАР - МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА 

Услови:  

• Завршена средња школа у трогодишњем или четворогодишњем трајању;  

• Да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије;  

• Возачка дозвола за ''Б'' категорију; 

• Да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци; 

• Најмање три године искуства у раду на пословима у вези са одржавањем објеката;  

Уз пријаву на конкурс приложити:  

• уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 

• диплома или уверење о стеченом образовању (оверена копија); 

• исправе којима се доказује искуство у раду на пословима у вези са одржавањем објеката (потврде, 

решења и други акти из којих се види на којим пословима и у ком периоду је стечено искуство у раду 

на предметним пословима); 

• уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе који није старији од 30 дана); 

• копију личне карте (ако је чипована - доставити очитану);  

• копију возачке дозволе; 

• лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 3 месеца).  

Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти на адресу Центра за културу 

''Влада Дивљан'', Београд, Митрополита Петра број 8, први спрат – канцеларија број 24, са назнаком: „За 

избор кандидата за послове – ДОМАР – МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - пријава на конкурс (име и презиме и 

број контакт телефона), не отварај”.  

Овај позив се објављује на интернет презентацији Центра за културу ''Влада Дивљан'' и у публикацији 

''Послови'' Националне службе за запошљавање. 

Рок за подношење пријава - закључно са 30.12.2021. године до 15.30 часова. 

Пријаве доставити поштом или лично (од 08,30 – 15,30 часова) на горе наведену адресу.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  

Cа кандидатима чије су пријаве комплетне и уз које су приложени сви потребни докази, Комисија, 

образована решењем директора Центра за културу ''Влада Дивљан'', обавиће разговор, с тим што ће 

кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим 

пријавама. Приликом разговора, кандидати ће бити упознати са детаљним описом послова за конкретно 

радно место, у складу са важећим актом о систематизацији. 

Одлука о избору кандидата биће донета најдуже у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 

пријава.  

Кандидатима, који нису изабрани, биће достављено писано обавештење. 

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, 

односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

        Контакт особа за додатне информације – Др Горан Шормаз, 011/2762-225, info@ckvladadivljan.rs 
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