
 

    

 

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Расписује јавни КОНКУРС за послове радног места Дипломирани економиста за 

финансијско – рачуноводствене послове, за једног извршиоца, са пуним радним 

временом, на неодређено време.  

Конкурс се објављује у листу „Послови“ и на интернет страници Националне службе за 

запошљавање, као и на интернет страници Грађевинског факултета.  

 

Општи опис посла: 

Обавља врло сложене послове и задатке обраде, вођења главне књиге, припреме и 

сређивања књиговодствене и друге документације у вези буџетских средстава, сарадње 

Факултета са привредом и целокупног рада Факултета, научних и међународних 

пројеката, који су детаљније описани Правилником о организацији и систематизацији 

послова на Грађевинском факултету. 

Услови:      

1. Образовање:  

Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

2. Додатна знања и радно искуство: 

- знање рада на рачунару 

 

Предност имају кандидати: 

- који су обављали исте или сличне послове на другим високошколским 

установама 

- који су завршили специјалистичке струковне / мастер студије из 

рачуноводства и ревизије 

 

Остали услови: 

Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, доказ о 

образовању (оверене фотокопије диплома) и потврду о радном искуству (уколико 

кандидат има радног искуства). 

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање. 

Пријаву на конкурс доставити на адресу: Грађевински факултет Универзитета у 

Београду, Београд, Булевар краља Александра 73, I спрат, соба 117. Телефон за додатне 

информације: 011/3218-638. 

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Проф. др Владан Кузмановић 

U N I V ER S I T Y  OF BELGRADE  
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Булевар краља Александра 73 
11120  Београд, Р. Србија 
П. фах 35-42 
Телефон: (011) 321-86-06, 337-01-02 
Телефакс: (011) 337-02-23 
Е пошта: dekanat@grf.bg.ac.rs 
www.grf.bg.ac.rs  

УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 
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