
Установа културе и образовања „Народни универзитет Светозар Марковић“ 

Број: 2021-1 

Датум: 09.04.2021. 

Београд, Устаничка 66 

 

 

На основу члана 24 став 1. и 2. Закона о раду (Сл. Гласник бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење ) као и 

Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1695/2021 од 26.02.2021.године , а 

у скаду са Правилником о организацији и систематизацији радних места Установе 

културе и образовања „Народни универзитет Светозар Марковић“ од 26.01.2015. године, 

Директор Установе, оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

За пријем једног извршиоца у радни однос на неодређено време, у Установу културе и 

образовања „Народни универзитет Светозар Марковић“, ул Устаничка бр. 66, Београд, за 

попуњавање следећег извршилачког радног места: 

1. ПОМОЋНИК ОРГАНИЗАТОРА НАСТАВЕ 

Опис посла: Обавља послове организације наставе, обилазак полазника на стручној 

пракси, припреме материјала за практичну наставу, архивирања дневника практичног 

рада и елабората, кореспонденције са полазницима и стручним сарадницима; обавља 

друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

За наведено радно место у звању помоћника организатора наставе, потребно је да буду 

испуњени следећи услови:  

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ 

бодова, односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет). 

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за 

горе наведено радно место: познавање рада на рачунару – провера практичним радом на 

рачунару; вештина комуникације и организационе способности – усмено.  

Адреса на коју се подносе пријаве:  

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова из огласа, подносе се Установи културе 

и образовања „Народни универзитет Светозар Марковић“ непосредно преко писарнице 

Установе – Устаничка бр. 66, 11000 Београд или путем поште, са назнаком:  

„За јавни конкурс“.  

Све информације које се тичу наведеног јавног конкурса могу се добити на телефон  

011 244 56 78. Контакт особа: Марија Шошкић Станковић Секретар Установе.  

 

 

 



 

 

Општи услови за запослење: 

Да је учесник конкурса пунолетни држављанин Републике Србије; да има прописано 

образовање; да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о 

систематизацији радних места. 

Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:  

Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова Конкурса је 15 дана од дана 

оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф“. 

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким 

описом послова на којима је кандидат радио дo подношења пријаве на конкурс.  

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.  

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

-уверење о држављанству (не старије од шест месеци) 

-извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци) 

-диплома којом се потврђује стручна спрема 

-исправе којима се доказује радно искуство у струци  

-доказ о познавању рада на рачунару 

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника. 

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, о 

провери стручних оспособљености знања и вештина који се вреднују у изборном поступку, 

биће писмено обавештени, као и путем телефона или е-маил адресе коју су навели у пријави, а 

провера ће бити обављена у просторијама послодавца у Установи културе и образовања 

„Народни универзитет Светозар Марковић“, Устаничка 66, у Београду. 

Пријаве уз које нису достављени сви потребни докази (оригинал или оверена фотокопија), као 

и неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве, биће одбачене закључком. 

Овај конкурс се објављује на Интернет страници Установе културе и образовања „Народни 

универзитет Светозар Марковић“ у рубрици „Конкурси“, а обавештење о јавном конкурсу биће 

објављено у дневним новинама „Српски телеграф“.  

 

Сви изрази, појмови, именице, прилози и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком 

роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.  

 

         Директор Установе 

           Марко Ђорђевић 


