
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Предшколска установа „Каја“ Љиг 

Ул. Краљице Маријебб, 14240 Љиг 

Телефон/Факс: 014/3445-286 

Е-mail: vrtickaja@gmail.com 

www.pu-kaja.rs 

Бр: 23 

Датум: 17.01.2018. 

 

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о  интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", број 17/16) 

и Решења о попуњавању радног места у Предшколској установи ,,Каја“ Љиг бр. 21 од 

16.01.2018. године, директор Предшколске установа ,,Каја“ Љиг доноси 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ,,КАЈА“ ЉИГ 

I Радно место које се попуњава:  
Радно место- шеф рачуноводства у Предшколској установи ,,Каја” – један 

извршилац. 

 

Опис послова: 

 Oрганизује, координира и руководи радом рачуноводства и припадајућих служби и 

реферата у саставу овог одељења;стара се о уредном, експедитивном и ажурном вођењу 

рачуноводствених и књиговодствених послова;прати прописе у области рачуноводства и 

књиговодства и стара се о правилној примени позитивних законских и других 

прописа;стара се о доследном провођењу позитивних законских прописа у области 

финансија и рачуноводства и одлука органа управљања у Установи, као и о примени 

општих аката Установе; сугерише и предлаже решења при изради општих аката Установе 

у вези са финансијским, рачуноводственим и књиговодственим пословањем;обезбеђује 

правилно евидентирање стања средстава и извора средстава у Установи, прихода и 

расхода, биланса стања и биланса успеха, на принципима ажурности, тачности и 

благовремености;организује и учествује у састављању полугодишњег и годишњег 

обрачуна пословања и других исказа и извештаја рачуноводственог карактера, на чије је 

сачињавање Установа обавезна по закону; сарађује са другим секторима у Установи у 

циљу што бољег функционисања и рада Установе као интегралне правне и пословне 

целине;кореспондира са економско-финансијским службама у надлежним 

министарствима Републике Србије, у градским службама, савезом, односно, друштвима 

рачуновођа и ревизором, Управом за трезор, Пореском управом, са предшколским 

установама у Републици, са пословним партнерима и другим институцијама у свом 

делокругу рада, по налогу директора;даје упутства, образложена мишљења и пружа 

стручну подршку уопште и осталим организационим деловима Установе на плану 
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правилне примене позитивних законских и других прописа у области финансијско-

рачуноводствене праксе, при раду Установе као целине; стара се о спровођење налога 

директора Установе и инспекцијских служби везаних за економско-рачуноводствено-

финансијске послове у Установи;учествује у изради финансијског плана пословања и 

плана набавке;израђује аналитички Контни план у складу са позитивним законским 

прописима; израђује кварталне извештаје о извршењу буџета и руководи израдом 

Завршног рачуна;саставља пословне извештаје финансијског карактера;прати ликвидност 

Установе и издавање налога за плаћање;учествовује у израде калкулација цена услуга 

Установе;припрема предлоге финансијских одлука за Управни одбор Установе из свог 

делокруга рада;контролише и надзире извршење економских, финансијских и 

књиговодсвених послова; организује и предлаже распоред запсолених на економским, 

финансијским и књиговдственим послове. 

 

Услови:  

- Висoкo oбрaзoвaњe: нa aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ 

бoдoвa, пo прoпису кojи урeђуje висoкo oбрaзoвaњe, пoчeв oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe 

или нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoпису кojи je 

урeђивao висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe у звању дипломирани 

економиста, 

- три године радног искуства у струци,  

 - познавање рада на рачунару , 

-да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима, 

- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 

став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања). 

У изборном поступку проверавају сe: Познавање прописа из области Буџетског 

рачуноводства (усмено), познавање рада на рачунару (практично). 

II Место рада: 

Предшколска установа ,,Каја” Љиг, ул. Краљице Марије бб. 

 

III 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 јединице локалне самоуправе.  

 

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана.  

Рок почиње да тече 18. јануара 2018. године године и истиче 1. фебруара 2018. 

године.  

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:  

Милка Ивановић, телефон: 014/3445-286 



 

VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:  
Предшколска установа ,,Каја” ул. Краљице Марије бб, 14240 Љиг са назнаком: 

"ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС" и"НЕ ОТВАРАТИ". 

 

VII Датум оглашавања: 

 17. јануар 2018. године  

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 

-извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена 

фотокопија) 

- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 

фотокопија), 

- оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,  

- доказ о оствареном радном стажу, 

- доказ да лице  није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 

утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 

 

Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом прибавља 

установа пре закључења уговора о раду 

 

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 Предшколске 

установе ,,Каја” Љиг након истека рока за подношење пријава, о чему ће кандидати бити 

обавештени писменим путем.  

 

Напомене:  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће 

одбачене.  

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор 

Предшколске установе ,,Каја”, Решењем број 22 од 16.01 2018. године  

Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли Предшколске 

установе ,,Каја“ и огласној табли у згради Општинске управе Општине Љиг. 

 

 

    Директор Предшколске установе ,,Каја” 

 

______________________________________ 

Весна Трнинић  


