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УВОД 

 

 

Пред Вама је брошура у којој се налазе смернице за прве дане на слободи, односно 

на који начин појединац може остварити нека своја права. Свесни чињенице да се у друштву 

дешавају промене великом брзином, посебно када се ради о модернизацији друштва, ова 

брошура је направњена тако да олакша сналажење са модерним начинима добијања 

докумената, проналажења запослења, подношења захтева итд. Поред тога, потрудили смо 

се да пронађемо што тачније податке о томе како и где можете остварити одређено право, 

које кораке је неопходно предузети, која документа су потребна, али и како се у пракси 

показало да процедуре функционишу. Треба имати у виду да је све што је овде написано 

подложно брзим променама, као и да неке процедуре зависе од самих локалних самоуправа, 

па у старту напомињемо да се може десити да буде неслагања. 

Ипак, верујемо да ће ова брошура допринети да неки кораци на слободи буду лакши, 

да се одређена права брже остваре, а самим тим и повратак у друштво буде са мање 

проблема и препрека који могу осујетити жењу за променом и останак на правом путу. 
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1. ДОКУМЕНТА 
 

А. Лична карта 

Лична карта је документ који је дужан да поседује сваки грађанин РС старији од 16 

година који има пребивалиште на територији РС (чл. 3. Закона о личној карти, „Сл. гласник 

РС“, бр. 62/2006 и 36/2011) и представља јавну исправу којом грађанин РС доказује 

идентитет, али и као доказ о другим чињеницама које се у њој налазе. Ако је одређено 

међународним уговорима, може да служи и као путна исправа. 

Казнене одредбе Закона о личној карти (члан 29. и 30.) дефинишу да се прекршајно 

кажњава новчаном казном до 50.000 РСД или казном затвора до 30 дана лице које према 

утврђеној дужности нема личну карту, које у одређеном року не поднесе захтев за њено 

идавање, наведе неистините податке, користи личну карту коју не сме да користи, 

искористи је као путни документ упркос забрани, одбије да је покаже службеном лицу 

приликом легитимисања, да другоме личну карту да се са њом служи, или се служи туђм 

личном картом, или је злоупотреби на неки други начин. А казном до 5.000 РСД казниће се 

лице које не врати личну карту у року потребном за поништење, не носи је а дужно је или 

без одлагања не пријави њен нестанак или проналажење.  

Поступак добијања личне карте1  

Захтев за издавање биометријске личне карте подноси се лично у полицијској управи 

или станици, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта, при чему је уз исти 

неопходно ставити на увид следећа документа: 

1. претходно издату личну карту или (уколико је изгубљена) другу важећу исправу 

из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева ( нпр. пасош или возачку 

дозволу); 

2. доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и трошкове техничке израде личне 

карте; 

3. по жељи, није обавезно, фотографију величине 50х50 мм (која верно приказује лик 

подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, не старија од шест месеци и која 

испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти) за лице коме се 

први пут издаје биометријска лична карта. 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из 

следећих докумената: 

 извода из матичне књиге рођених (у случају првог издавања биометријске 

личне  карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од 

личних података подносиоца захтева евидентираних у наведеном документу); 

                                                           
1 Преузето са сајта Министарства унутрашњих послова: http://www.mup.gov.rs 



3 
 

 уверења о држављанству (у случају првог издавања биометријске личне карте, а 

сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података 

подносиоца захтева евидентираних у наведеном документу); 

 извода из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена приликом 

склапања брака). 

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа  уколико 

им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би 

њихов захтев био решен у што краћем року. 

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти 

налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне 

књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи 

Републике Србије. 

Напомена: 

Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије 

подносилац захтева за издавање биометријске личне карте ставља на увид само приликом 

првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло 

до промене неког од личних података евидентираних у наведеним документима подносиоца 

захтева. 

Грађани се приликом подношења захтева за издавање личне карте изјашњавају да ли 

желе личну карту са чипом или без чипа. 

Грађани који изаберу личну карту на обрасцу у који је уграђен микроконтролер 

(чип), нису у обавези да приликом промене адресе пребивалишта подносе захтев за 

издавање нове личне карте и поново плаћају накнаде за издавање исте, док грађани који 

поседују личну карту без чипа, приликом сваке промене адресе пребивалишта подносе и 

захтев за издавање нове личне карте. 

Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана 

подношења захтева. 

На сајту Министарства унутрашњих посова може се пронаћи жиро рачун за сваку 

полицијску управу у Србији.  

*Линк ка тој страници је следећи:  http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/gradjani/dokumenta/ 
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Накнада за образац личне карте                  и            трошкове техничке израде 

уплатилац: име, презиме и адреса 

сврха: образац личне карте 

прималац: 
НБС – Завод за израду 

новчаница и кованог новца 

износ: 928,80 

жиро рачун: 980-333-07 

позив на 

број: 

100041150 (позив на број за 

све општине у Србији) 

 

 

Поступак издавања личне карте 

Како у пракси изгледа поступак издавања личне карте приказано је на 

фотографијама преузетих са сајта Министарства унутрашњих послова.  

 

 

Заказивање термина за подношење захтева за добијање личне карте 

Заказивање термина за подношење захтева врши се преко интернета и портала Е- 

Управе. Потребно је да лице направи налог на порталу а након тога изврши заказивање 

слободног термина у полицијској станици према месту пребивалишта. За креирање налога 

потребно је да лице има е-mail адресу (е - пошту), да зна свој ЈМБГ и има приступ интернету.  

Поступак регистрације на порталу и заказивање термина приказан је у корацима и 

сликама у наставку текста.  

Корак 1 

уплатилац: име, презиме, адреса и место 

сврха: 
трошкови техничке израде 

личне карте 

прималац: МУП Р Србије 

износ: 226,00 

жиро рачун: 
Свака полицијска управа има 

посебан жиро рачун 

позив на 

број: 
без позива на број и модела 
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На претраживачу укуцати интернет адресу Е -Управе: http://www.euprava.gov.rs/ и 

затим изабрати опцију РЕГИСТРАЦИЈА у горњем десном углу.  

 

Корак 2 

На страници за регистрацију на почетку се налази текст који објашњава процес, а у 

доњем делу стране налазе се поља која треба попунити. Потребно је унети име, презиме, 

ЈМБГ, адреса, град, поштански број, држава, телефон, мобилни телефон, е-пошта, лозинка 

и карактере за проверу на дну слике. Поља означена са црвеном звездицом су обавезна. Када 

се све попуни кликне се опција „Региструјте се“. Једно лице може да има један налог који 

се везује за његов ЈМБГ. Овај налог се касније може користити за све услуге Е - Управе 

(регистрација возила, подношење захтева за друга документа...). 
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Корак 3 

Након регистрације на адресу е-поште стићи ће потврда о регистрацији и линк на 

који треба да се кликне како би налог био активан. Након тога потребно је поново вратити 

се на сајт Е-Управе и бирати опцију ПРИЈАВИ СЕ (која се налази у горњем десном углу до 

опције за регистрацију). 

Корак 4 

Приликом пријављивања потребно је навести е-пошту и лозинку коју сте навели 

приликом регистрације.  

 

 

Корак 5 

Након пријављивања отвориће се страница персонализована за лице које је 

направило профил на којој се налазе опције за заказивање термина, погледају постојећи 

заказани термини али и обављају све друге радње које овај портал омогућава. Напомињемо 

да је портал још увек у фази израде и да се временом повећава број радњи које грађани могу 

да обаве путем ње. 

Након уласка на профил потребно је изабрати опцију „еУслуге“. 
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Корак 6 

На страници „еУслуге“ бирате опцију „Грађани“, када се отвара страница на којој 

бирате опцију „Лична документа“, након чега се отвара страница где бирате опцију 

„Заказивање термина за подношења захтева за личну карту и пасош“. 
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Корак 7 

У следећем корку бирате општину према месту пребивалишта у чијој полицијској 

станици треба да поднесете захтев. Затим одлазите на страницу на којој бирате опцију „Е-

Заказивање“ након чега одлазите на страницу на којој је потребно да кликнете на 

квадратић да се слажете са условима коришћења и наставите даље. Тада попуњавате поља 

са вашим подацима и бирате за који документ подносите захтев, затим опцију „Даље“ а 
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онда бирате „Е-Заказивање“. Појавиће се календар где бирате датум и време који 

потврђујете притиском на опцију „Закажи“.  
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Корак 8 

Када изаберете датум и време у календару ће се појавити да је Ваш термин заказан. Након 

тога потврда ће стићи на Вашу адресу е-поште са бројем заказаног термина. Тада се 

можете одјавити са портала. 
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Важно је да у полицијској станици будете тачно у заказано време. Уколико неко чека 

у реду пре Вас у станици Ви имате предност када Вас службеник прозове. Цео процес након 

тога траје десетак минута а Ви сте избегли чекања у реду.  

 

Б. Пребивалиште 

За идавање личне карте важно је да лице има пријављено пребивалиште. У пракси 

се показало да лица која су била на извршењу казне затвора често имају проблем управо са 
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овим. Разлог томе су неодазивања на судске позиве или избегавање плаћања казни због чега 

има адреса становања постаје фиктивна. То значи да лице у тренутку подношења захтева 

треба поново да пријави своје пребивалиште. Уколико лице остаје на старој адреси 

потребно је да измири све обавезе због којих је адреса била фиктивна и да сачека теренску 

проверу од стране службеника полицијске станице општине на чијој територији борави. 

Уколико лице пријављује ново пребивалиште потребно је да са њим буде присутна и особа 

на чије име се води стан/кућа у којој ће лице да борави. Иако на сајту МУП-а не наводе да 

је неопходно да власник буде присутан, пракса је показала да то врло често траже у 

полицијским станицама. И пријављивање на нову адресу захтева теренску проверу. Када се 

теренска провера обави и констатује да се лице заиста налази на наведеној адреси, тек тада 

лице даље подноси захтев за добијање личне карте.  

Према подацима доступним на сајту МУП-а за пријава пребивалишта подноси се лично 

и потребно је следеће: 

1. попуњен образац који се искључиво добија код службеника на шалтеру, 

2. важећу личну карту подносиоца пријаве; 

3. исправе којима се доказују подаци из пријаве (доказ о правном основу коришћења 

стамбене јединице на адреси на коју се пријављује тј. уговор о купопродаји стана, 

уговор о поклону стана, правоснажно оставинско решење, уговор о коришћењу 

стана, власнички лист, решење о кућном броју, итд.) ; 

4. лична карта власника непокретности односно писана изјава власника 

непокретности са адресе на којој се врши пријављивање; 

5. доказ о уплаћеној накнади за пријаву пребивалишта. 

уплатилац: име, презиме, адреса и место 

сврха: такса 

прималац: Републичка административна такса 

износ: 310 РСД  

жиро 

рачун: 
840-742221843-57 

модел: 97 

позив на 

број: 

шифра општине пребивалишта налази се на сајту МУП-

а у одељку документи/пребивалиште 
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Пријава пребивалишта на адресу Центра за социјални рад 

Уколико лице нема где да пријави пребивалиште има право на основу Закона о 

пребивалишту и боравишту грађана („Сл. гласник“, бр.87/2011) да се пријави на адресу 

Центра за социјални рад на општини на којој борави. Члан 11. овог закона каже да уколико 

не може да приложи доказе о пребивалишту као што смо навели у претходном делу текста 

може своју адресу пријавити на адресу ЦЗСР.  

Пријава пребивалишта на адресу ЦЗСР регулисана је Упутством у вези са пријавом 

пребивалишта грађана на адреси ЦЗСР донетог 20. јула 2013. године и Упутством за 

поступање које је донело Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 19. јуна 

2013. године.  

Први корак у пријављивању на адресу ЦЗСР је да надлежни орган унутрашњих 

послова утврди да се пријава пребивалишта не може извршити у складу са чланом 11. ст.1 

и 2. тач 1., 2., и 3. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (ЗПБГ)). Потребно је да лице 

оде у полицијску станицу на општини на којој се налази ЦЗСР на чију адресу жели да се 

пријави али и на чијој територији борави. Референт на управним пословима у полицијској 

управи/станици који прима захтев за пријаву пребивалишта на адресу Центра за социјални 

рад који попуњава образац и утврђује идентитет лица. Након тога референт узима изјаву 

лица о околностима због којих се пријављује на адресу центра и врши проверу кроз 

електронске и ручне евиденције пребивалишта и боравишта грађана.  

Када се утврди да лице нема пријављено пребивалиште на територији РС следи 

други корак и теренска провера. Лице треба да наведе где се налази на територији те 

општине, како би службена лица на терену потврдила његове наводе и тако се утврдило да 

заиста борави на територији општине центра на чију се адресу пријављује.  

Трећи корак следи након завршене теренске провере када се попуњени образац 

пријаве пребивалишта службеним путем доставља ЦЗСР који је дужан да ту пријаву овери 

и врати полицијској управи.  

Након тога следи последњи корак, када лице поново одлази у полицијску станицу 

где попуњава образац за пријаву/одјаву пребивалишта а на основу чега се доноси решење о 

утврђивању пребивалишта на адреси ЦЗСР.  
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В.Пасош 

На сајту МУП-а у вези подношења захтева за путну исправу – пасош стоји детаљно 

шта је све потребно.  

За издавање биометријског пасоша за пунолетно лице потребно је лично поднети захтев 

у полицијској управи или станици према месту пребивалишта односно боравишта 

подносиоца захтева, односно у надлежном дипломатско – конзуларном 

представништву, при чему је неопходно приложити следећа документа: 

1. важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – 

конзуларном представништву Републике Србије, другу јавну исправу из које се може 

утврдити идентитет подносиоца захтева, 
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2. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени; 

3. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша; 

4. није обавезно, али се по жељи подносиоца захтева може приложити и фотографија 

величине 50х50мм ("an fas", на једнобојној сивој позадини); 

5. за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној 

форми). 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из 

следећих докумената: 

 уверења о држављанству ( у случају првог издавања биометријског пасоша); 

 извода из матичне књиге рођених, извода из матичне књиге венчаних (у случају 

промене неког од података подносиоца захтева евидентираног у истима). 

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико 

им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би 

њихов захтев био решен у што краћем року. 

Накнада за образац пасоша НБС 

уплатилац: име, презиме, адреса и место 

сврха: образац пасоша 

прималац: 
НБС – Завод за израду новчаница и 

кованог новца 

износ: 3000,00 

жиро рачун: 980-333-07 

позив на 

број: 

090501 (позив на број за све општине у 

Србији) 

 

Накнада за образац пасоша Буџет Републике Србије 

уплатилац: име, презиме, адреса и место 

сврха: образац пасоша 
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прималац: Буџет Републике Србије 

износ: 600,00 

жиро 

рачун: 
840-30413845-91 

модел: 97 

позив на 

број: 

шифра општине пребивалишта (табела са 

шифрама налази се на сајту МУП-а у 

одељку: грађани/документа 

грађана/путне исправе  

Заказивање термина за подношење захтева за издавање биометријског пасоша врши се на 

исти начин као што је приказано у поступку за личну карту, само се у корацима за 

заказивање означи да се заказује само за пасош. 

Истовремено подношење захтева за пасош и личну карту 

Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и 

пасоша, потребно је да приложе: 

 личну карту или другу важећу исправу – из које се може утврдити идентитет 

подносиоца захтева; 

 није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 

50х50мм("an face", на једнобојној сивој позадини); ; 

 доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и техничку израду личне 

карте; 

 доказ о уплаћеној накнади за цену обрасца пасоша у износу од: 

 за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној 

форми). 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из 

следећих докумената: 

 извода из матичне књиге рођених; 

 уверења о држављанству. 

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им 

не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би 

њихови захтеви били решени у што краћем року.  
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Када грађани који су већ доставили све што је потребно приликом издавања 

биометријске личне карте, или је већ имају, подносе захтев за издавање биометријског 

пасоша, потребно је да приложе: 

 важећу личну карту или потврду о предатом захтеву за биометријску личну карту; 

 доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша; 

 за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној 

форми). 

 

Г. Картица здравственог осигурања 

Сваки послодавац је дужан да плаћа доприносе за обавезно здравствено осигурање и 

самим тим да пријави свог запосленог и редовно му оверава здравствену кљижицу. Због 

тога ће у овом делу фокус бити на остваривању права на обавезно здравствено осигурање 

за лица која су незапослена или радно ангажована по неком другом основу које није 

уговор о раду. 

Лице које жели да добије здравстевну картицу одлази у Филијалу републичког фонда за 

здравствено осигурање према месту пребивалишта.  

Незапослено је или социјално угрожено са месечним проходом испод цензуса за оверену 

картицу здравственог осигурања потребно је да поднесе следећа документа: 

- важећа лична карта – фотокопија или очитана биометријска (ако лице нема личну 

карту онда потврда о пребивалишту од МУП-а); 

- фотокопија радне књижице (оригинал на увид); 

- изјава о члановима породице и приходима по члану породице (Образац ЦЗ); 

- докази о приходима свих чланова породице; 

- уплатница за израду нове здрвствене картице (уколико лице нема израђену). 

За физичка лица (осигураници и чланови породице) позив на број се добија на основу 

шифре општине матичне филијале односно испоставе: 

Уплатилац: Име и презиме, адреса становања, место пребивалишта 

Сврха уплате: Трошкови за издавање картице здравственог осигурања 

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање 

Износ: - 400,00 (ако здравствену картицу преузимате у просторијама надлежне 

испоставе, односно филијале Републичког фонда за здравствено осигурање) односно 

           - 469,00 (уколико се изјасните да Вам се здравствена картица испоручи 

поштанском доставом на кућну адресу) 

Рачун примаоца: 840-742362843-74 

Позив на број: Свака филијала/испостава има посебан позив на број 
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Изглед картице здрваственог осигурања 

Изглед картице здравственог осигурања као и подаци које се уносе на чип и које се 

могу очитати, дефинисани су Правилником о исправи о здравственом осигурању и о 

посебној исправи за коришћење здравствене заштите (“Службени гласник РС”, бр. 68/06, 

49/07, 50/07, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 01/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 103/10, 

89/11, 91/11-испр., 34/12, 78/12, 81/12-испр., 96/12, 98/12-испр., 114/12, 110/13, 71 /14, 17 /15 

– УС). 

На картици су видљиви име и презиме осигураног лица, датум рођења, лични број 

осигураника и број здравствене картице. Подаци који се уносе на чип преузимају се из 

матичне евиденције осигураника  (име, презиме, ЈМБГ, ЛБО, адреса, матична филијала 

РФЗО, обвезник уплате доприноса, период овере и други административни подаци). 

Картица не садржи податке о пруженим услугама у здравственим установама, 

податке о лековима добијеним на рецепт, као ни друге податке о остваривању права из 

здравственог осигурања. 
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2. ПРОНАЛАЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕЊА 

А. Национална служба за запошљављање 

Националну службу за запошљавање чине Дирекција, две Покрајинске службе, 34 

филијале, 21 служба и више од 120 испостава у свим окружима у РС. То значи да у сваком 

месту у Србији можете добити подршку од ове институције. У свакој филијали треба да 

постоји један запослени који је прошао обуку за подршку бившим осуђеним лицима у 

проналажењу запослења. Обука је одржана током 2013. године у оквиру ВЕТ пројекта. Али 

и поред ове особе у свакој филијали можете се обратити за подршку без навођења података 

о осуђиваности и пријавити се на евиденцију службе и добити свог саветника. 

Да би се особа пријавила на евиденцију потребно је да има важећу личну карту и 

отворену радну књижицу. Тренутно се ради на томе да се укину радне кљижице али то још 

увек није ступило на снагу. Приликом пријављивања добијате картон за јављања и заказује 

се састанак са саветником. Важно је да се на састана са саветником одазовете како би добио 

информације о томе које квалификације имате и за какве сте послове заинтересовани. У 

току године НЗС организује различите обуке као што су обуке за коришћење рачунара, 

писање бизнис плана али и курсеве за преквалификацију. Како бисте на најбољи начин 

искористили све што служба нуди али и били обавештени на време важно је да обавите 

разговор са саветником и покажете интересовање за активно тражење запослења. С обзиром 

на чињеницу да се на запослење некада дуго чека, корисно може бити да покажете 

интересовање за јавне радове и привремене и повремене послове. Све до запослења да бисте 

били видљиви на листи оних који траже запослење потребно је да се јављате наведеног 

датума који је на три месеца. Можете се јавити пар дана раније али не смете да закасните 

јер се онда скида име са евиденције.  

Бесплатни програми додатног образовања које служба нуди су следеће: 

- Стручна пракса 

- Стицање практичних знања 

- Клубови за активно тражење посла 

- Преквалификација и доквалификација 
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- Обука за започињање сопственог посла (ко прође обуку може да се пријави на 

конкурс који сваке године НЗС расписује за средства за започињање бизниса) 

- Обука за активно тражење посла 

- Обуке за потребе тражења посла 

- Обуке за потребе тржишта рада 

- Обуке на захтев послодавца 

- Функционално основно образовање одраслих 

Детаљније о свему као што је поменуто можете добити директно у филијали од 

саветника који Вам буде додељен али и на сајту http://www.nsz.gov.rs који се редовно 

ажурира са најновијим информацијама. 

 

Б. Конкурси за започињање сопственог бизниса 

Конкурси за доделу субвенција за започињање сопственог бизниса у последњих пет 

година често бивају расписани од стране различитих институција и организација, како на 

државном тако и на локалном нивоу. Како је поменуто, НЗС неколико година уназад 

расписује конкурс за доделу око хиљаду евра за започињање бизниса, а ко ће средства 

добити бира се на основу бизнис плана који се подноси. Поред тога што они који аплицирају 

подносе бизнис план, треба да задовоље још два критеријума: да спадају у неку од теже 

запошљивих категорија и да су прошли обуку за започињање сопственог бизниса. С 

обзиром да се бивша осуђена лица још увек не препознају као теже запошљива категорија 

(иако постоје индиције да то постану у наредном периоду) по другом основу можете се 

препознати у тим категоријама (млади до 30 година са ниским или без квалификација, 

старији од 50 година, Роми, жртве трговине људима итд.). Конкурсе углавном расписују у 

првом кварталу године и треба пратити сајт Националне службе за запошљавање. 

Поред тога, конкурсе су расписивале и неке фондације, невладине организације, 

локалне самоуправе итд. (Пример су организације Хелп, Градски центар за социјално 

предузетништво Београда, Завод за равноправност полова, локалне самоуправе неколико 

градова итд.). Потребно је пратити вести на интернету укуцавајући кључне речи „конкурси 

за започињање сопственог бизниса“.  

Корисни сајтови: 

http://www.novipocetak.rs 

http://virtuelniinkubator.rs 

http://trzistesrbije.com/propisi.php 

http://www.mena.rs/kakopoceti/sredstvazapocetak.html 

http://preduzetnik.rs/ 

http://www.bitf.rs/cms/item/home/sr.html 

http://www.novipocetak.rs/korisna-dokumenta/
http://virtuelniinkubator.rs/category/7
http://www.trzistesrbije.com/biznis_planovi.php
http://www.mena.rs/kakopoceti/sredstvazapocetak.html
http://preduzetnik.rs/
http://www.bitf.rs/cms/item/home/sr.html
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http://biznismladihsrbije.org/preduzetnici/bms-online/ 

http://www.kancelarijazamlade.rs/kzm-servisi/inkubator 

http://www.poslodavci.org.rs/ 

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/ 

http://www.mena.rs 

http://www.upravusi.rs 

http://iserbia.rs 

http://www.nsz.gov.rs 

 

В. Активно тражење посла 

Коришћење штампаних огласа 

Иако у данашње време доминирају интернет портали као места где се тражи посао и 

остављају биографије, за нека запослења довољно је да се понуда за посао потражи у 

штампаним огласима. Овакав начин тражења запослења посебно је погодан за послове где 

није потребна висока квалификација, као што су радници у продавницама, магацинима, 

чувари, радници у пекарама и продавницама брзе хране, аутоперионицама, доставама, 

курирским службама итд.  

Сваког понедеља излазе Хало огласи док сваке среде Новости огласи. Наведени 

штампани огласи показали су се као најбољи на тржишту за проналажење запослења. 

Интернет 

Међу послодавцима коришћење интернета као оглашивача за потребном радном 

снагом све је више популарно, као што је све већи број сајтова који служе за проналажење 

запослења. Да би на прави начин користили ове сајтове потребно је да имате и-маил адресу, 

направљену биографију и број телефона који нећете мењати како би послодавац лако 

ступио у контакт са Вама. За већину сајтова да бисте видели еле огласе и конкурисали на 

радна места потребно је да направите налоге. Савет је да када кренете у активно тражење 

посла имате роковник где ћете бележити све информације до који долазите током процеса 

тражења запослења као и корисничка имена и шифре налога које отварате. На овим 

сајтовима можете да означите за које врсте послова сте заинтересовани и да ли желите да 

вам стиже на е-маил адресу када се отвори неко радно место. 

Препоручујемо следеће сајтове (преузето са сајта: www.razvojkarijere.bg.ac.rs): 

www.poslovi.infostud.com 

Водећи сајт на домаћем тржишту са великим бројем нових конкурса за посао у свим 

областима у земљи и иностранству, који се дневно ажурирају. Можете оставити CV у бази 

http://biznismladihsrbije.org/preduzetnici/bms-online/
http://www.kancelarijazamlade.rs/kzm-servisi/inkubator
http://www.poslodavci.org.rs/
http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
http://www.poslovi.infostud.com/
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и/или се уписати на мејлинг листу и добијати најновије огласе. Регистрација је обавезна за 

онлајн пријаву за послове. Пуно корисних информација. 

www.lakodoposla.com 

Дневно ажурирани конкурси за посао. Могућност постављања биографије у базу 

биографија и конкурисања за посао директно преко сајта. CV генератор, послови на смс, 

послови на имејл. Кратки савети. На сајту су издвојени и врући послови... 

http://poslovi.nsz.gov.rs/ 

Национална служба за запошљавање на свом сајту нуди детаљни претраживач 

послова за које су расписани конкурси преко њих, и који се по правилу објављују у њиховим 

огласним новинама «Послови». На сајту се објављују и вести и информације од значаја за 

запошљавање. Постоји могућност креирања радне биографије. 

www.zaposlenje.org 

Неопходан корак је регистрација да бисте приступили бази послова. Додатни 

сервиси за кориснике су семинари и обуке, видео CV као и сервис који обилује корисним 

саветима везаним за тражење посла. 

www.brziposlovi.com 

Овај сајт пружа нов начин да брзо дођете до посла. Нема превише информација. 

Послови се објављују у краткој форми са контактима послодаваца. Постоји блог и 

могућност регистрације. 

www.berzica.com 

Сајт који садржи понуде “freelance” послова, занимљиве пословне идеје и стручне 

пројекте. Можете постати члан регистрацијом на сајту и повезати се са људима који можда 

траже баш неког попут вас. Ту су и релевантне новости и дискусије. 

www.economy.rs 

Пословни портал са вестима, берзом рада, бизнис каталогом, дискусијама, странама 

посвећеним финансијама и едукацији, саветовању о е-пословању итд. Бесплатни 

”newsletter”. Могуће је поставити CV, примати послове на имејл, као и актуелне пословне 

вести. 

www.posao-srbija.com 

Могућност претраге базе послова у земљи и иностранству, по локацијама, 

категоријама и стручној спреми. Огласи у електронској форми и/или скенирани из новина. 

Није потребна регистрација. Директан контакт са послодавцима. 

 

 

http://www.lakodoposla.com/
http://poslovi.nsz.gov.rs/
http://www.zaposlenje.org/
http://www.brziposlovi.com/
http://www.berzica.com/
http://www.economy.rs/
http://www.posao-srbija.com/
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www.itposlovi.info 

Огласи за посао “IT” индустрије у Србији. Издвојени последње остављени и 

најтраженији послови са назнакама да ли је посао за стално или “freelance”. Могућности 

примања послова на имејл. 

www.it-poslovi.com 

Овај сервис намењен је онима који су у потрази за програмерима, дизајнерима, 

администраторима или неким другим “IT”  профилом, као и онима који траже посао у овој 

области. 

www.ponudaposlova.com 

Понуда послова у Србији и иностранству. Пословни саветник онлajн. Сајт је 

намењен брзом и једноставном спајању послодаваца који нуде посао и људи који траже 

посао. 

www.poslovi.rs 

Онлajн берза послова намењена послодавцима и кандидатима. Постоји могућност 

регистрације и уноса биографије, прегледа и претраге огласа и послова. Ту су и вести и 

корисне информације. 

 

Омладинске задруге 

Омладинска задруга је специфичан облик нетржишног и непрофитног привређивања 

стимулисан пореским олакшицама, ради извршења економске, социјалне и васпитне улоге 

за студенте, ђаке и незапослену омладину. Омладинска и студентска задруга представља 

начин на који се задругарима обезбеђује да за потребе послодаваца, обављају повремене и 

сличне послове за које се не заснива радни однос, већ се стичу средстава за задовољавање 

основних, социјалних, културних и других личних и заједничких потреба задругара.  

Уколико имате статус студента до 26 година живота или сте незапослено лице до 30 

година можете се учланити у неку задругу која ће за вас тражити запослење и контактирати 

Вас када се пронађе оно које одговара вашим квалификацијама. Пракса је показала да се на 

разговорима у задругама не поставља питање о осуђиваности, а с обзиром да се углавном 

ради о привременим ангажовањима послодавцима ова чињеница и није важна. 

Задруге прате трендове па скоро за сваку контакт можете пронаћи на интернету. Зато 

Вас и овде саветујемо да обезбедите приступ интернету и укуцате кључне речи 

„Омладинска задруга“ и поред град из кога долазите. Приликом учлањења у задругу 

потребно је да имате важећу личну карту и отворен рачун у банци. 

Отварање рачуна у банци 

Процес отварања рачуна у банци веома једноставан и све што треба јесте да 

одаберете банку, одете у њену филијалу и имате важећу личну карту. Начин одржавања 

http://www.itposlovi.info/
http://www.it-poslovi.com/
http://www.ponudaposlova.com/
http://www.poslovi.rs/
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рачуна разликује се од банке до банке, и често имају одређене погодности за нове клијенте 

које се огледају у ослобађању плаћања рачуна првих годину дана, бесплатан приступ рачуну 

преко интернета, непостаојање накнаде за плаћање рачуна, СМС сервис итд. Такође и банке 

прате напредак технологије па код неких рачун можете отворити преко интернета без 

одласка у банку или чак ако имате паметан телефон да скинете апликацију и тако отворите 

рачун. За овакву одлуку добро је да се посаветујете са неким од чланова породице који су 

имали искуства са пословањима неких банака јер Вас могу упутити на неку са којом су 

задовољни или препознају да има добре погодности за Вас.  

 

3. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Центри за социјални рад социјалну заштиту обезбеђују: 

 пружањем услуга социјалне заштите и 

 материјалном подршком.   

Услуге социјалне заштите су - активности пружања подршке и помоћи појединцу и 

породици (у даљем тексту: корисник) ради побољшања, односно очувања квалитета 

живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и 

стварање могућности да самостално живе у друштву.  

Услуге социјалне заштите организују се као - услуге за децу, младе и породицу и услуге 

за одрасле и старије кориснике, уз уважавање интегритета, стабилности веза и окружења 

корисника и породице.   

Услуге социјалне заштите пружају се - привремено, повремено и континуирано, у 

складу с потребама и најбољим интересом корисника.   

Материјална подршка - право на различите врсте материјалне подршке остварује се ради 

обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника.  

Материјалну подршку корисник остварује путем: 

- новчане социјалне помоћи (месечна помоћ), 

- додатка за помоћ и негу другог лица, 

- увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, 

- помоћи за оспособљавање за рад, 

- једнократне новчане помоћи, 

- помоћи у натури и других врста материјалне подршке. 

На сајту Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу налазе се подаци о томе 

која документа су потребна за новчану помоћ. 
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Једнократна новчана помоћ  

Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се 

изненада     или тренутно нађу у стању социјалне потребе, које не могу сами превазићи. 

Право на једнократну новчану помоћ може се признати појединцу или породици: 

 прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне 

заштите; 

 задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски 

пакет); 

 набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу (ако не постоји други 

основ 

 набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују; 

 изласка младих из система социјалне заштите; 

 изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта; 

 других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе. 

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне нето 

зараде  остварене по запосленом у граду Крагујевцу, познатог у моменту одлучивања о 

праву. 

 

Потребна документа за остваривање права на једнократну новчану помоћ 

1. Фотокопија личне карте за сва пунолетна лица 

2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу 

3. Уколико је брак разведен, фотокопија пресуде о разводу брака и одлуке о повери 

малолетне деце, или доказ да је поступак у току, 

4. Правоснажна судска одлука о издржавању од сродника који ту обавезу имају по 

Породичном закону или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради 

утврђивања обавезе издржавања сродника 

5. Изјава о кућној заједници, уз захтев се попуњава у Центру за соц.рад 

6. Потврда о приходима појединца,односно чланова породице који су у радном односу, 

за месец који претходи месецу подношења захтева, 

7. Последњи чек од пензије која су остварила то право 

8. Потврда Фонда ПИО да нису корисници пензије(за лица која због година не могу да 

се пријаве на Националну службу за запошљавање), или фотокопија оверене 

здравствене књижице, 

9. Уверење за незапослене чланове породице са НСЗ, 

10. Потврда о школовању за децу старију од 15 година, 

11. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица за 

све пунолетне чланове домаћинства- ( зграда Града-призмље) 

12. Фотокопија Решења о порезу на имовину за физичка лица 
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13. Уверење Министарства финансија и привреде, пореска упрва филијала А 

Крагујевац, о евиденцији  пореза и доприноса по основу свих делатности, уколико 

неко од чланова обавља неку приватну делатност( зграда Безистана); 

 

Ако се предаје за једнократну помоћ на име набавке лекова: 

 Извештај изабраног лекара о потребној терапији 

 Налаз лекара специјалисте не старији од 6 месеци 

 Рецепт са ценом лека, не старији од 15 дана(са потписом  лекара и датумом) 

 Отпусна листа, не старија од 6 месеци 

 

Новчана социјална помоћ 

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који 

својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од 

износа новчане социјалне помоћи утврђене Законом о социјалној заштити. Наведени закон 

прописује опште и посебне услове за остваривање наведеног права. 

Општи услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ:  

 Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица: 

ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама 

појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара; 

 ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или 

се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем 

би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао 

права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона; 

 ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем 

или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у 

висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом 

закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ; 

 ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању. 

Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је неспособан за рад, 

односно породица чији су сви чланови неспособни за рад, ако поред стамбеног простора 

који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара. 

Изузетно, право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно 

породица који не испуњава услове из става 1. Закона о социјалној заштити тачка 1) и става 

2. овог члана ако центру засоцијални рад да сагласност за упис хипотеке на своје 

непокретности ради обезбеђења намирења потраживања у висини валоризованог износа 

исплаћене новчане социјалне помоћи. 
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Посебни услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ радно способног 

појединца 

Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи, усклађује се са индексом 

потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута 

годишње, 1. априла и 1. октобра. 

Потребна документа за оствариванје права на новчану социјалну помоћ 

1. Фотокопија  личне карте за сва пунолетна лица 

2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу 

3. Фотокопија легитимације интерно расељених лица, Фотокопија зеленог картона,или 

решење о пријему у држављанство за све чланове домаћинства 

4. Уколико супружници или ванбрачни партнери не живе заједно – Одлука о повери 

малолетне деце или доказ да је поступак пред надлежним судом у току 

5. Лице, односно чланови породице, које је неспособно самостално за рад а има сроднике 

са којима не живи, а који према закону имају обавезу да учествују у његовом 

издржавању прилажу: 

-правоснажну судску одлуку о издржавању,односно судско поравнање закључено са 

сродником или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања 

обавезе издржавања код сродника 

6. Потврда о приходима појединца/чланова породице по основу: 

–    радног односа/зарада/плата( потврда о оствареној заради); 

–    повремених и привремених послова и Уговора о делу; 

–    пензија ( последњи чек од пензије); 

–    инвалиднина и др.примања у висини просечног месечног прихода оствареног 3,2 

или 1 месеца који предходи месецу подношења захтев. 

7. Уверење о незапослености Националне службе за запошљавање за радно способна лица 

8. Потврда Фонда ПИО да нису корисници пензије/нити је поступак у току за сва лица 

која због година живота не могу да се пријаве на евиденцију Националне службе за 

запошљавање 

9. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година 

10. Изјава о кућној заједници (уз захтев у центру за социјални рад) 

11. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица за све 

пунолетне чланове домаћинства- ( зграда Града-призмље) 

12. Уверење Министарства финансија и привреде, пореска упрва филијала А Крагујевац, о 

евиденцији  пореза и доприноса по основу свих делатности, уколико неко од чланова 

обавља неку приватну делатност( зграда Безистана); 

13. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности града, о 

уписаној непокретности са површином и катастарским приходом(прибавити из места 

рођења). 
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Центар за социјални рад је важан и због упућивања у смештај социјалне заштите као 

што је Прихватилиште за одрасла и стара лица, сигурне куће и друге установе социјалне 

заштите. Да би лице било смештено потребно је да центар донесе решење на основу кога се 

смешта у установу. Решењеје потребно и да би лице било корисник народне кухиње. 

Углавном је за доделу оброка у народној кухињи задужена општинска организација 

Црвеног крста. 

 

 

4. ЦРВЕНИ КРСТ 

У свакој општини у Србији постоји локална организација Црвеног крста. Црвени 

крст прикупља половну гардеробу а добија и различите донације у виду хигијенских 

производа и конзервиране хране. Међутим, немају све локалне организације ЦК исте 

капацитете, па се разликују толико да има оних које су јако добро снабдевене до оних које 

имају јако мале магацине оскудно снабдевене. Свакако, у мисији Црвеног крста је да пружа 

помоћ свакоме ко је материјално угрожен и увек се труде да изађу у сусрет у складу са 

својим могућностима. Потребно је само да се јавите у просторије ЦК на вашој општини. 

Они ће Вам спремити пакет са гардеробом, нешто од хигијенских пакета и конзервиране 

хране у складу са тренутним капацитетима у магацину. Са њима можете да се договорите 

за даље, односно колико често можете да долазите по пакете.  

 


