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На основу Одлуке о попуњавању радних места дел. бр. 01-126/2022 од 31.5.2022. године, Директор доноси:

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса ради попуњавања 2 радна места у Историјском архиву Суботица на
неодређено време.
Подаци о установи: Историјски архив Суботица – Szabadkai Történelmi Levéltár – Povijesni arhiv Subotica,
Суботица, Трг слободе 1/III, Матични број: 08 00 92 79, ПИБ:100849819, делатност установе: 91.01 –
Делатност библиотека и архива.
Радно место:
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник – број извршилаца 1;
Поред општих Законом предвиђених услова кандидат мора да испуњава и следеће предвиђене услове чланом
20. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места:
1. Да има високо образовање:
– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године;
– на студијама у трајању до три године економског факултета, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
– средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о
Каталогу радних места;
2. Знање рада на рачунару, укључујући знање за рад у програмима за графичку обраду;
3. Најмање 3 године радног искуства, познавање и искуство у процесу дигитализације;
4. Да против кандидата није покренут кривични поступак, односно да није правоснажном судском одлуком
осуђиван за кривично дело.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1.
кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству
2.
фотокопија уверења о држављанству
3.
оверена фотокопија дипломе или уверење о стручној спреми
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4.
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и/или потврда од послодавца)
5.
уверење да није осуђиван (издатог од стране МУП-а Републике Србије- ПУ према пребивалишту
кандидата) и да се против њега не води кривични поступак (издатог од стране месно надлежног Основног
суда – према пребивалишту кандидата)
Рок за подношење пријаве: Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања.
Јавни конкурс се објављује: на огласној табли Националне службе за запошљавање (филијала у Суботици) и
посредством Националне службе за запошљавање у листу „Послови“, у недељнику „Суботичке новине“, на
сајту новина „7 Nap“, у листу „Hrvatska riječ“, на сајту „Bunjevačkih novina“ и на сајту Историјског архива
Суботица.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс је: Историјски архив Суботица, Трг слободе 1/III, 24000
Суботица, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за извршиоца Самостални финансијско-рачуноводствени
сарадник – НЕ ОТВАРАТИ”.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Санела Плетикосић тел. 024/626-867 и директор, Стеван
Мачковић 024/524-033.
НАПОМЕНЕ:
1.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код
надлежног органа, неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити
приговор директору Архива у року од пет дана од дана пријема решења.
Архивист – број извршилаца: 1;
Поред општих Законом предвиђених услова кандидат мора да испуњава и следеће предвиђене услове чланом
20. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места:
1. Да има Високо образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
– на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске,
специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
до 7. октобра 2017. године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године;
изузетно:
– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе;
2. Положен стручни архивистички испит;
3. Знање рада на рачунару и знање страног језика;
4. Најмање 1 година радног искуства, познавање и знање језика средине;
5. Да против кандидата није покренут кривични поступак, односно да није правоснажном судском одлуком
осуђиван за кривично дело.
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6. уверење да није осуђиван (издатог од стране МУП-а Републике Србије- ПУ према пребивалишту
кандидата) и да се против њега не води кривични поступак (издатог од стране месно надлежног Основног
суда – према пребивалишту кандидата).
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1.
кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству
2.
фотокопија уверења о држављанству
3.
оверена фотокопија дипломе или уверење о стручној спреми
4.
оригинал или оверена копија о положеном стручном испиту
5.
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и/или потврда од послодавца)
6.
Уверење да није осуђиван (издатог од стране МУП-а Републике Србије- ПУ према пребивалишту
кандидата) и да се против њега не води кривични поступак (издатог од стране месно надлежног
Основног суда – према пребивалишту кандидата)
7.
Уверење о положеном стручном архивистичком испиту
Рок за подношење пријаве: Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања.
Јавни конкурс се објављује: на огласној табли Националне службе за запошљавање (филијала у Суботици) и
посредством Националне службе за запошљавање у листу „Послови“, у недељнику Суботичке новине, на
сајту новина „7 Nap“, у листу „Hrvatska riječ“, на сајту „Bunjevačkih novina“ и сајту Историјског архива
Суботица.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс је: Историјски архив Суботица, Трг слободе 1/III, 24000
Суботица, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за извршиоца Архивиста Историјског архива Суботица –
НЕ ОТВАРАТИ”.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Санела Плетикосић тел. 024/626-867 и директор
Стеван Мачковић 024/524-033.
НАПОМЕНЕ:
1.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код
надлежног органа, неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити
приговор директору Архива у року од пет дана од дана пријема решења.
Дана, 31.5.2022.

директор:
---------------------------Стеван Мачковић

