УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа:

1. Једног сарадника у звању сарадник у настави за Међународноправну ужу
научну област – предмети: Дипломатско и конзуларно право и Међународно
хуманитарно право, на одређено време од 1 године.
Услови: VII-1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких
студија, који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и
који показује смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су чланом 117.
Статута Универзитета у Београду-Правног факултета и чланом 30. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзитета
у Београду, 01-број:2389/1 од 25.12.2018.године.
2. Једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Правна
историја – предмет: Српска правна историја, на одређено време од 1 године.
Услови: VII-1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких
студија, који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и
који показује смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су чланом 117.
Статута Универзитета у Београду-Правног факултета и чланом 30. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзитета
у Београду, 01-број:2389/1 од 25.12.2018.године.
3. Једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за Пословноправну
ужу научну област - предмет: Компанијско право, на одређено време у школској
2022/2023. години, на Катедри за грађанско право.
Услови: Студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи
услови утврђени су чланом 86 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број
88/17, 27/18 и 73/18), чланом 117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду и
Правилником о условима, начину и поступку избора демонстратора Правног факултета
Универзитета у Београду, 01-број: 2147/1 од 25.12.2012. године.

ОСТАЛО:
Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата ( у три примерка, слободна форма,
са наведеним контактима)
са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству)
подноси се у писарници Универзитета у Београду-Правног факултета,
Булевар краља Александра 67,
од 8.00 до 15.00 часова,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса или поштом.

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ПУБЛИКАЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ „ПОСЛОВИ“
БРОЈ 1013 ОД 09.11.2022. ГОДИНЕ
И
КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“
БРОЈ 124 ОД 10.11.2022. ГОДИНЕ

