
ТЕКСТ ОГЛАСА: 
 

У складу са чланом 24 Закона о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05..95/18), члана 5 и члана 6 Посебног 
колективног уговора за  установе културе чији је оснивач РС, АП или јединица локалне самоуправе 
(„Сл. гл. РС“ бр. 106/18) и чланом 27к став 1 Закона о буџетском систему  ("Сл. гл. РС", бр. 
54/09..149/20), а пошто на претходној аудицији није изабран ниједан кандидат 

 
БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА 

11000 Београд, 
Студентски трг бр. 11, 

тел. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902 

понавља конкурс за попуну упражњеног радног места у оркестру установе путем АУДИЦИЈЕ 

 

1. назив радног места: ДРУГА ФЛАУТА     број извршилаца: 1  

 
Кандидати треба да испуњавају следеће услове:  
- VII/1 степен стручне спреме, Факултет музичких уметности- одговарајући одсек 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године  
 
Уз пријаву са кратком биографијом, кандидати су дужни да доставе: 
- фотокопију дипломе или уверења о стручној спреми 
 
Пријаве за конкурс могу се достављати закључно са 15. новембром 2021. до 14ч. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.  
Пријаве слати на адресу: Београдска филхармонија, Студентски трг бр. 11, 11000 Београд, са 
назнаком "ЗА АУДИЦИЈУ" или на емејл: audicija@bgf.co.rs. 
 
Оркестарске студије могу се одмах преузети у нототеци установе. 
 
Аудиција ће се одржати 17. новембра 2021. године, а пријављени кандидати биће обавештени о 

тачном термину. 
 
Радни однос се заснива на неодређено време, уз услов да изабрани кандидат задовољи током 
обавезног пробног рада у трајању до 6 месеци. 
 
Кандидат који буде изабран дужан је да достави оригинале или оверене фотокопије: дипломе или 
уверења о стручној спреми, уверења о држављанству, важећег уверења да није под истрагом и 
важећег здравственог уверења. 
Уколико се ради о страном држављанину, заснивање радног односа условљено је прибављањем 
радне и боравишне дозволе. 
 
ПРИЈАВЉЕНИ КАНДИДАТИ ДУЖНИ СУ ДА НАВЕДУ КОНТАКТ ТЕЛЕФОН, Е- МЕЈЛ И ТАЧНУ 
АДРЕСУ. 
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