
 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ 

Број ____, 17.11.2014. године 

Трг Николе Пашића 11, 11000 Београд 

тел./факс: 011 3398 362; 

ПИБ 100120874, шифра делатности 7220 

текући рачун: 170-8254-84; 

 

 
 На основу члана 20 Закона о  изменама и допунама Закона о 

научноистраживачкој делатности (Службени гласник РС бр. 110/2005, 50/2006-испр. и 

18/2010), чл. 20 Изменама и допунама Закона о раду (Службени гласник 75/2014) 

члана 22 Статута Института за савремену историју и  Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора Института за савремену историју бр. 161/6                                

од  17. 11. 2014. године,  Управни одбор Института за савремену историју у Београду,   

Трг Николе Пашића бр.11, расписује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

За избор директора Института за савремену историју 

на мандатни период од 4 године  

 
1. Подаци о научном институту: Институт за савремену историју;  

Седиште научног института је: у Београду, Трг Николе Пашића 11; 

Делатност научног института је: 7220 истраживање и развој у друштвеним и   

хуманистичким наукама. 

 2. Радно место: директор Института за савремену историју 

 
1. Услови за избор:  

 

- да је пунолетно и пословно способно лице; 

- да има научно звање научни саветник, виши научни сарадник или научни 

сарадник или еквивалентно наставно звање; 

- да има најмање 10 година радног стажа, од чега четири године рада на 

руководећим положајима у научноистраживачким организацијама; 

- да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута 

оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није 

осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности 

директора; 

- држављанство Републике Србије; 

- знање једног страног језика. 
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2. Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор на основу увида у 

поднету документацију и обављеног разговора са кандидатима ценити и следећа 

допунска знања и способности: 

- познавање пословања организација у области делатности којом се институт бави; 

- искуство у управљању средствима, људским и осталим ресурсима; 

- искуство у организацији научног рада као и искуство у  иницирању, организацији и 

позитивни резултати у реализацији пројеката у области научноистраживачког рада као 

и позитивне резултате у руковођењу научноистраживачком организацијом; 

- познавање информационих технологија и њихове примене у пројектима и 

активностима Института; 

 - менаџерске способности и способност комуникације са јавношћу 

3. Место рада: Београд 

 

4. Потребна документација: 
 - пријава на конкурс  

-радна биографија са посебним освртом на искуствo у организовању             

научноистраживачког рада и руковођењу пројектима; 

 - извод из матичне књиге рођених; 

- одлука о избору у научно, односно наставно звање; 

- потврда о радном стажу и доказ о раду на руководећем положају;  

 - уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;  

- уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и                   

да против њега није подигнута оптужница  за кривична дела која се гоне по 

службеној дужности; 

- уверење о држављанству; 

- доказ о знању језика; 

 - План рада и развоја Института за период од 4 године. 

Докази се подносе у оригиналу или у овереним копијама. 

 

 5. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на 

јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Вечерњим 

новостима”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса. 

 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

  
Пријаве са документацијом доставити на адресу: 

  

 ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ, Трг Николе Пашића бр.11 , са назнаком 

"Јавни конкурс за избор директора". 

  

  

У Београду, дана 17.11. 2014. године. 

 


