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Конкурс 
 

Датум објаве: 07.03.2022. 

Датум истека рока за пријављивање: 15.03.2022. 

 

 

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: административни службеник 

 

Број извршилаца: 1 

 

Опис посла: 

 послови у области канцеларијског и архивског пословања, 

 води евиденцију и чува уговоре дужег трајања, 

 евидентира и чува примерке општих аката Института и Центара, 

 води рачуна да примаоци поште, интерних обавештења, одлука, решења и сл. уредно 
потпишу пријем, 

 организује и помаже у припреми поште за експедовање, 

 води евиденцију о експедованој пошти, 

 води порто благајне за утрошак поштанских марака, обрачун утрошка поштанских марака и 
достављање извештаја рачуноводству (квартално), 
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 извршава планове и одлуке органа Института када му је то поверено, 

 сарађује са Директором Института и руководиоцима органа управљања и за потребе 
Института остварује контакте са пословним партнерима и државним органима, 

 учествује у организовању састанака органа Института, 

 обавља административно-техничку проверу и контролу података прикупљених у оквиру 
истраживања, 

 пружа административно-техничку подршку истраживањима јавног мњења,  

 обавља и друге послове које му стави у задатак Директор и Управни одбор Института; 

 послови подршке приликом спровођења поступка јавних набавки и набавки испод прага. 
 

 

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 8 година радног искуства на административним пословима 
• Најмање 2 године радног искуства на пословима прикупљања., провере и контроле података за 

истраживања и/или кампање 
• Познавање рада на рачунару, MS Office пакет (Word, Excel) 
• Виши ниво познавања енглеског језика 

 

 

Место рада: Београд 

 

Заинтересовани за пријаву на конкурс се позивају да на имејл istjelja@idn.org.rs до 15.03.2022. 
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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