
На основу члана 61. став 1. тачка 5. и члана 62. Закона о науци и истраживањима („Сл. 

гласник РС“, бр. 49/2019), члана 30. и 32. Статута Института за књижевност и уметност 

(бр. 127/1 од 28.9.2021.године), Краља Милана 2, Београд, Управни одбор Института на 

седници одржаној дана 24.фебруара 2023. године донео је следећу 

 

 

О Д Л У К У  

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

1. Расписује се конкурс за избор и именовање директора Института за књижевност 

и уметност из Београда, Краља Милана 2. 

2. Директор се именује на основу јавног конкурса. Мандат директора траје четири 

године и може се именовати највише два пута у научној каријери у Институту, у 

складу са Законом о науци и истраживањима („Сл.гласник РС“, бр.49/2019). 

Након именовања, директор заснива радни однос у Институту са пуним радним 

временом на одређено време. 

3. Кандидат за директора Института треба да испуњава услове прописане Законом 

о науци и истраживањима („Сл.гласник РС“, бр.49/2019) и Статутом Института, 

и то: 

- Да има научно или наставно звање из области делатности Института, 

- Да има поднет програм рада, 

- Да има искуство од најмање пет година рада у научноистраживачкој 

делатности, 

- Да има организационе способности, 

- Да је држављанин Републике Србије, 

- Да поседује знање два светска језика, 

- Да испуњава опште услове прописане Законом. 

4. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави следећу документацију: 

- Радну биографију са посебним освртом на организационо искуство 

кандидата, 

- Програм и план рада Института за мандатни период, 

- Извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 

- Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 

- Диплому (доказ о стручној спреми), 

- Уверење да није осуђиван и да се против кандидата не води кривични 

поступак (не старије од 6 месеци), 

- Одлуку о о избору у научно , односно наставно звање, 

- Доказ о знању два светска језика, 



Пријава са конкурсном документацијом, оригинали или оверене фотокопије, 

достављају се Комисији за спровођење конкурсног поступка Института за књижевност 

и уметност, Краља Милана 2, 11000 Београд, у року од 15 дана од дана објављивања 

конкурса.  

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу за избор и именовање директора је 

Ирена Тица, тел: 011/2686 036. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

 

 

Председница Управног одбора 

Проф. др Маја Ђукановић 


