УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
Број: 08-2158/2
Суботица, 8. септембар 2021. године

На основу члана 29. Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја
2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. септембра 2020.
године, a сходно Одлуци о потреби заснивања радног односа бр. 08-2158 од 8. септембра
2021. године, в.д. декана Економског факултета у Суботици, доноси:

ОДЛУКУ
о расписивању конкурса за заснивање радног односа
Расписује се конкурс за заснивање радног односа за следеће радно место:
- једног извршиоца на радном месту Чистачица у Служби уза опште и
техничке послове, научни рад и међународну сарадњу у Суботици.
Услови Конкурса прописани су Правилником о организацији и систематизацији послова
(радних места) Економског факултета у Суботици бр. 01-2699 о д 30. августа 2018. године,
са изменама и допунама од 6. априла 2020. године и 27. новембра 2020. године
Конкурс објавити преко Националне службе за запошљавање, Служба Суботица у листу
„Послови“, као и на огласној табли и интернет презентацији Факултета.

В.д. декана Факултета

Проф. др Александар Чучковић

Текст конкурса:
В.Д. ДЕКАНА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ, УНИВЕРЗИТЕТА У
НОВОМ САДУ, расписује конкурс за засивање радног односа за следеће радно место:
-

Чистачица у Служби за опште и техничке послове, научни рад и међународну
сарадњу у Суботици, један извршилац, на неодређено време.

Опис послова: одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима, одржава
чистоћу дворишта и износи смеће, пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама и
инвентару, прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће,
обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима,
обавља послове прања спољашности и унутрашности возила.
Услови: завршено основно образовање, да је кандидат држављанин Републике Србије и
да има општу здравствену способност.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици,
Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана од дана објављивања Конкурса.
Уз Пријаву приложити: биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту), уверење о држављанству, оверену
фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању, препоруке претходних
послодаваца, потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања исправе које издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Изабрани кандидат
пре ступања на рад доставља уверење о општој радној способности.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

