
 

    

 

 

 

 

 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа: 
 

 
1. Једног АСИСТЕНТА – студента докторских студија за ужe научнe области 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и ХИДРОЛОГИЈА, МЕХАНИКА ФЛУИДА И 
ХИДРАУЛИКА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од три 
године. 

2. Једног АСИСТЕНТА – студента докторских студија за ужу научну област 
ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОМЕТРИЈА И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ПРОСТОРА, са пуним 
радним временом, за рад на одређено време од три године. 

3. Једног АСИСТЕНТА – студента докторских студија за ужу научну област 
ДРВЕНЕ И ЗИДАНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, са пуним радним временом, за рад на 
одређено време од три године. 

4. Једног АСИСТЕНТА – студента докторских студија за ужу научну област 
АРХИТЕКТУРА У ЗГРАДАРСТВУ, са пуним радним временом, за рад на 
одређено време од три године. 

5. Једног АСИСТЕНТА – студента докторских студија за ужу научну област 
МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, са пуним радним временом, за рад на одређено 
време од три године. 

6. Два АСИСТЕНТА – студента докторских студија за ужу научну област 
МЕНАЏМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА, са пуним радним временом, за рад 
на одређено време од три године. 

7. Једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област МЕХАНИКА ТЛА, 
ФУНДИРАЊЕ И ГЕОЕКОЛОШКО ИНЖЕРЕСТВО, са пуним радним временом, 
за рад на одређено време од једне године. 

8. Једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област ИНЖЕЊЕРСКА 
ГЕОЛОГИЈА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од једне 
године. 

9. Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕХАНИКА  
ТЛА, ФУНДИРАЊЕ И ГЕОЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО, са пуним радним 
временом, за рад на одређено време од пет година. 

10. Једног ДОЦЕНТА за уже научне области ГОРЊИ СТРОЈ и ГРАЂЕЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И АЕРОДРОМА, са пуним радним временом, за рад на 
одређено време од пет година. 

11. Једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за уже научне области ГЕОИНФОРМАТИКА 
и ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР, са пуним радним временом, за рад на одређено време 
од пет година. 

12. Једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област МЕХАНИКА ТЛА, 
ФУНДИРАЊЕ И ГЕОЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО, са пуним радним временом, 
за рад на одређено време од пет година. 
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ОПШТИ УСЛОВИ: 

1,2,3,4,5,6 – 7. ниво НОКС-а из научне области за коју се бира – студент докторских 
студија, у складу са чланом 84. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 
(др. закон), 11/2021-3,67/2021-3,67/2021-7) 

7,8 – 6. ниво НОКС-а из научне области за коју се бира - студенти мастер академских 
или специјалистичких академских студија у складу са чл. 83 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-
3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3,67/2021-3,67/2021-7) 
 
9,10,11,12-  8. ниво НОКС-а, докторат из уже научне области за коју се кандидат бира 
 
ОСТАЛИ УСЛОВИ: кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, 
као и других општих аката Универзитета и Факултета.  

Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних 
радова и оверен препис диплома.  

Кандидати који конкуришу за место асистента обавезно достављају и потврду да су 
студенти докторских студија.  

Кандидати који конкуришу за место сарадника у настави обавезно достављају и потврду 
да су студенти мастер академских или специјалистичких академских студија. 

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање. 
 
                                                                                                                 ДЕКАН  
                                                                                             ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕTA  

                                                               

                                                                                              Проф. др Владан Кузмановић 


