
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Расписује КОНКУРС за послове радног места Стручнотехничког сарадника за студије и 

студентска питања, за једног извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време 

од годину дана. 

 

Општи опис посла: 

Обавља сложене послове и радне задатке стручне и административно-техничке природе 

у процесу решавања студентског стандарда и у процесу прикупљања, сређивања и 

статистичке обраде података о упису студената предвиђене Правилником о организацији 

и систематизацији послова на Грађевинском факултету. Обавља и друге послове и 

задатке везане за процес рада Службе за студентска питања, организације јединице и 

факултета као целине у оквиру свог знања и струке који му се ставе у задатак. 

Услови:      

1. Образовање:  

- средње образовање 

2. Додатна знања и радно искуство: 

      - 1 година рада на одговарајућим пословима  

      - знање рада на рачунару 

Предност ће имати кандидати са искуством у раду у базама података и/или познавањем 

енглеског језика 

 

Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, доказ о образовању 

(оверену фотокопију дипломе) и потврду о радном искуству. 

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање. 

Пријаву на конкурс доставити на адресу: Грађевински факултет Универзитета у 

Београду, Булевар краља Александра 73, 11000 Београд, I спрат, соба 117. 

Телефон за додатне информације: 011/3218-638 

   

 

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Проф. др Владан Кузмановић 

 

U N I V E R S I T Y  OF  BELGRADE  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 
 

 

Булевар краља Александра 73 
11120  Београд, Република Србија 
П. фах 35-42 
Телефон:   (011) 3218 606, 3370 102 
Телефакс: (011) 3370 223 
ПИБ: 100251144 , Мат. бр. 07006454  
Управа за трезор подрачун сопствених 
прихода: 840-1437666-41 
Е пошта: dekanat@grf.bg.ac.rs 
www.grf.bg.ac.rs  
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