УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8, Србија

На основу члана 16. ст. 1. и 2. Закона о проценитељима вредности непокретности
(Службени гласник РС, број 108/16), члана 23. став 2. Закона о државној управи
(Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 136. Закона о општем
управном поступку (Службени гласник РС, бр. 18/16) Министарство финансија
Републике Србије донело је 24.августа 2017.године решење број 153-00-164/2017-16
којим се Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад, уписује у
именик организатора стручне обуке.
У складу с тим, Пољопривредни факултет Нови Сад расписује

КОНКУРС
за упис полазника стручне обуке за лиценциране проценитеље вредности
непокретности

Потребни услови за пријаву на конкурс:
1. Да кандидат има стечено високо образовање на студијама другог степена у складу
са Законом о високом образовању, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године;
2. Минимално три године радног искуства;
3. Да није правоснажно осуђивано лице за кривична дела која га чине недостојним
за обављање послова вршења процене и то за кривична дела против права на основу
рада, привреде, имовине, службене дужности и за кривично дело финансирање
тероризма.
Документацију којом доказују да испуњавају услове за похађање обуке, полазници
могу доставити у току трајања обуке.
Тел.: (021) цент. 4853-500 • Деканат 450-355, 450-356 • Факс: 459-761 • E-mail: dean@polj.uns.ac.rs • URL: http://polj.uns.ac.rs
Жиро рачун: 840-1736666-97 • ПИБ: 100239025 • Матични број: 08608369

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8, Србија

Настава на стручној обуци за лиценциране проценитеље вредности непокретности
ће се одвијати на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, у
трајању од 130 часова, организована у договору с полазницима. План и програм
наставе ће бити накнадно саопштен полазницима као и датум почетка обуке.
Цена обуке износи 800,00 еура плус ПДВ 160,00 еура, укупно 960,00 еура. Уплате
вршити у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате на
текући рачун Пољопривредног факултета број: 840-1736666-97, сврха уплате: обука
за лиценциране проценитеље, број модела: 97, позив на број: 19-1000-01.
Пријаву са основним подацима (име и презиме, адреса, број телефона) у слободној
форми послати на E-mail: dean@polj.uns.ac.rs.
За све додатне информације:

контакт телефон: 021/4853379
мобилни: +38169735262
E-mail: dean@polj.uns.ac.rs
или путем поште на адресу:
Пољопривредни факултет Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

Рок пријаве је 01.09.2018. године.
Декан
Проф. др Недељко Тица
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