
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

                Број: 612-00-1394/1/2019-06 
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Б е о г р а д 
Немањина 22-26 

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, 
бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон), министар просвете, науке и 
технолошког развоја доноси 

О Д Л У К У 
 

о обустављању Конкурса за избор лектора српског језика  
на Филозофском факултету Националног каподистријског  

Универзитета у Атини 
 

1. Обуставља се Конкурс за избор једног лектора српског језика на Одсеку за 
руски језик и књижевност и словенске студије Филозофског факултета 
Националног каподистријског Универзитета у Атини.  
 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 23. став 2. Закона о државној управи прописано је да министар 
представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним 
стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства. 

На основу члана 83а став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 и 67/19) и члана 2. Правилника о ближим условима 
у погледу избора, програма рада лектора српског језика на страним високошколским 
установама и другим питањима од значаја за ангажовање лектора („Службени гласник 
РС“, бр. 53/19), а поводом захтева Филозофског факултета Националног каподистријског  
Универзитета у Атини од 31. марта, 11. јуна и 5. августа 2019. године, достављених преко 
Амбасаде Републике Србије у Атини, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја (у даљем тексту: Министарство) објавило је Конкурс за избор лектора српског 
језика на Филозофском факултету Националног каподистријског Универзитета у Атини 
(у даљем тексту: Конкурс), 29. августа 2019. године у Дневним новинама „Блиц“ и на 
службеној интернет страници Министарства. 

Након објављивања Конкурса, Министарство је дописом Амбасаде Републике 
Србије у Атини од 19. септембра 2019. године обавештено да је Филозофски факултет 
Националног каподистријског Универзитета у Атини у међувремену решио питање 



наставе српског језика за академску 2019/2020. годину и да у тој академској години не 
постоји потреба за ангажовањем лектора српског језика из Републике Србије. 

На основу напред наведеног, донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

М И Н И С Т А Р 
 

Младен Шарчевић, с.р. 


