
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“, СОКОБАЊА 
ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР. 2 

18230 СОКОБАЊА 
Тел. 018/833-068 

 
ОГЛАШАВА РАДНО МЕСТО 

Руковалац телескопском дизалицом и радник на одржавању  
на неодређено време, са пробним радом - 1 извршилац 

 
Услови: Поред општих услова предвиђених у чл. 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 95/18), за заснивање радног односа кандидат треба да 
испуњава и следеће услове:  
- четврти ниво (IV) стручне спреме – завршено средње образовање електро или саобраћајне 
струке у четворогодишњем трајању;  
- 1 година радног искуства;  
- положен испит за возача моторног возила категорије „Б“;  
- уверење о оспособљености за безбедно обављање послова - радних задатака при руковању 
хидрауличном радном платформом – корпом 

 
Остало: Кандидати су дужни да доставе пријаву на оглас са биографијом и потребна 
документа у оригиналу или овереној фотокопији:  
- доказ о стеченој стручној спреми,  
- уверење о радном искуству, 
- извод из матичне књиге рођених,  
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),  
- уверење да се против лица не води кривични поступак (уверење надлежног суда или 
тужилаштва), 
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (уверење полицијске управе), 
- копију саобраћајне дозволе, 
- уверење о оспособљености за безбедно обављање послова - радних задатака при руковању 
хидрауличном радном платформом – корпом 
 
Рок за достављање пријава је 10 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“, 
Националне службе за запошљавање. 
 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на адресу: 
Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“, Војислава Илића бр. 2, 18230 Сокобања, са назнаком 
„за конкурс“. 
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 
Информације о конкурсу могу се добити сваког радног дана у периоду од 07 до 15 часова, на 
телефон 018/833-068. 
 
Подаци који се прикупљају, биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“, 
бр. 87/18). 
 
 
 
                                                                                                                       Директор 
                                                                                                    ___________________________ 
                                                                                                 Бојан Тодосијевић, дипл. инж. грађ. 


