
 

Предмет:  Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 

 

Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за 

избор у звање и заснивање радног односа за 

 

- наставника  у звању доцента за ужу уметничку област Вајарство,  на период од пет 

година 

 

Услови су прописани Законом о високом образовању(''Сл. гласник РС'' бр. 88/17, 27/18, 73/18, 

67/19, 6/20), Статутом Универзитета уметности у Београду  и Статутом Факултета, 

Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета 

уметности у Београду и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. 

 

Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним 

мастер академским студијама из одговарајуће области, одн. основним академским 

студијама према раније важећим прописима и попуњен образац 2, који се може преузети 

са сајта Факултета,https://flu.bg.ac.rs 

Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних вајарскихрадова, 

портфолио и мапу цртежа, на основу којих се може сагледати да ли и како владају 

материјом наставног предмета за који конкуришу. 

 

Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, а радови у 

Бул. војводе Путника 68, у времену од 10-13 сати, у року од 15 дана од дана објављивања 

конкурса. 

Конкурс је објављен 27.05.2020. године. 

Информације на тел. 2181-214.  

 

 

                                                                  ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 

                                                                 ДЕКАН 

 

                                                        др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. 
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