
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Предшколска установа „Мајски цвет“ 

Број: 1932   

Датум: 04.11.2016. год.  

Велико Градиште 

 

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр. 17/2016), 

Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште, дана 04.11.2016. године, оглашава 

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА 
 

 

I  Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Предшколска установа „Мајски цвет“ 

Велико Градиште. 

II Радно место која се попуњава: 

 

Радно место:              Референт за финасијско - рачуноводствене послове 

Услови:    Средња стручна спрема економског смера 

Посебни услови:  познавање рада на рачунару 

Број извршилаца:  1 

 

Опис послова:  

• врши књижење свих промена у финансијском књиговодству, 

• води пословне књиге и одржава базе рачуноводствених података у копјутерима, 

• води рачуна о дуговањима добављачима и потраживањима установе, 

• врши евидентирање и обрачун пореских расхода, 

• уноси податке у апликацију РИНО и уноси и оверава податке у Регистру запослених, 

• Обавља послове благајника за време када је благајник одсутан, 

• ради и друге послове по налогу шефа рачуноводства и директора и за свој рад одговара 

истима. 

 

У изборном поступку проверавају се: 

Знања из области буџетског рачуноводства и познавање рада на рачунару. 

 

III Место рада: Велико Градиште. 

 

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 05.11.2016. године и 

истиче 21.11.2016. године. 

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Милан Митић e-mail: 

vrticvelikogradiste@yahoo.com. 

VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Предшколска установа „Мајски цвет“ 

Велико Градиште, Бошка Вребалова бр 1, 12220 Велико Градиште, са назнаком: „за интерни 

конкурс“. 

VII Датум оглашавања: 04.11.2016. године. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 

Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба 

назначити на које радно место се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам 



прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити 

уместо њега; оверена фотокопија дипломе, оригинал или оверена фотокопија уверења о 

држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о 

држављанству и извод из матичне књиге рођених.  

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може 

да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 

прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 

бржег спровођења изборногпоступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган 

прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену 

изјаву је могуће преузети у просторијама ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да 

поступа. 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене 

вештине и знања биће провераване у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште 

почев од 28.11.2016. године, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 

X Право учешћа на интерном конкурсу: 

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему 

локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним 

предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим 

организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о 

запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета 

Општине Велико Градиште. 

Напомене: 

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

приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код 

јавног бележника, биће одбачене. 

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именује директор ПУ „Мајски цвет“. 

Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли ПУ „Мајски цвет“ и огласној 

табли општине Велико Градиште. 

 

 

                                                                                                                       Директор 

                                                                                                               Славица Јанковић 

 

                                                                                                             

 


