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 На основу члана 51. Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“, 

број 113/2017)  и члана 52. Статута Грађевинског факултета Суботива, број 278-2/2013 и 

487-1/2016. декан Факултета дана 01.10. 2018. године донео је следећу: 

 

 

О Д Л У К У 

о спровођењу конкурса 

 

 Спровешће се конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника за 

ужу научну област Инжењерска механика за радно место наставник у свим звањима, 

(доцент, ванредни професор,  редовни професор), на одређено време на период у трајању 

од пет година или на неодређено време.  

 

Конкурс огласити на огласној табли и интернет презентацији Факултета и 

периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. 

 

 Конкурс треба да садржи све податке и услове у вези са радом на радном месту које 

се попуњава.  

 

 Рок за подношење пријава не може бити краћи од десет дана од дана оглашавања 

конкурса у периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. 

 

Радно место не може се попунити до престанка радног односа запосленoг Илије 

Миличића заснованог  на основу уговора о раду бр. 125-1 од  05.02.2014. године, односно 

до 01.02.2019.године. 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 75. став 1. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 88/2017) 

прописано је да високошколска установа расписује конкурс за стицање у звање и 

заснивање радног односа наставника за уже научне и стручне области утврђене актом 

високошколске установе а ставом  4. истог Закона прописано је да доцент и ванредни 

професор стиче звање и заснива радни однос на период у трајању од пет година. Уговором 

о раду бр. 125-1 од  05.02.2014. године радни однос заполеном Илији Миличићу на радном 

месту ванредни професор престаје дана 01.02.2019. године. Према Правилнику о 

организацији и систематизацији бр 188-1 од 8.3.2016. године престанком радног односа 

запослене наведено радно место остаје упражњено, а постоји слободно радно место и у 

вишем звању. 

 

 На основу утврђеног чињеничног стања а применом наведих законских прописа 

донесана је одлука као у диспозитиву Одлуке.  
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          Проф. др Мирослав Бешевић, дипл. инж. грађ. 

 


