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Конкурс 

 

Датум објаве: 24.03.2021. 
Датум истека рока за пријављивање: 09.04.2021. 

 
 
ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА на основу Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018) оглашава: 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

 
 
I Установа у којој се попуњава раднo местo: 
ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, 11000 Београд, Краљице Наталије 45 
 
II Радно место које се попуњава: 
Радно место: финансијски службеник 

 
Број извршилаца: 1 
 
Опис посла: 

 
• Праћење и спровођење прописа из економско-финансијске области и њихово 

законито примењивање у пословању Института 
• Руковођење и координација рачуноводствено-књиговодственим пословима у 

складу са Законом 
• Сарадња са агенцијом која пружа књиговодствене услуге 
• Девизно пословање 
• Припремање и учешће у изради финансијских планова Института и извештаја о 

финансијском пословању као и праћење стања и извршавања буџета 
пројеката Института 

• Израда и учешће у изради завршног рачуна, периодичних обрачуна и 
финансијских докумената у складу са законом, као и извештаја за потребе 
директора 
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• Праћење и реализација уговора 
• Праћење дневног новчаног тока и одржавање ликвидности 
• Обрада свих улазних и излазних докумената за књижење и контрола њихове 

исправности. 
• Годишњи попис основних средстава, обавеза и потраживања у складу са 

Законом 
• Припрема документације у вези свих спорова из економско-финансијске 

области. 
• Вођење пословних књига Института друштвених наука, односно Дневник, 

Главну књигу, помоћне књиге, на начин и у роковима утврђеним прописима 
• Израда и праћење буџета за пројекте Института друштвених наука 
• Сви други непоменути послови у вези са рачуноводственим и финансијским 

пословањем 
 

 
Услови: 

• Стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама економије у трајању од 
најмање четири године 

• Најмање 5 година радног искуства у струци 
• Искуство у буџетском и пројектном финансирању 
• Познавање рада на рачунару, MS Office пакет (Word, Excel) 
• Средњи ниво познавања енглеског језика 
 

 
Место рада: Београд 
 
Заинтересовани за пријаву на конкурс се позивају да на имејл istjelja@idn.org.rs до 
09.04.2021. доставе следећа документа: 
 

- Радну биографију 
- Доказ о стеченом образовању 
- Доказ о радном искуству 

 
Биће контактирани кандидати који уђу у ужи избор.  
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