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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурс за избор:   
 

 

1. Једног (1) НАСТАВНИКА у звању РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА, на неодређено време, 

са пуним радним временом, са радним искуством, за ужу научну област: 
„ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА И ЛОВСТВО СА ЗАШТИТОМ ЛОВНЕ ФАУНЕ“ 

Наставни предмет: Механизација у шумарству 

УСЛОВИ: Научни назив доктора техничких наука из области машинства, Машински 

факултет, способност за наставни рад, објављени научни и стручни радови. 

 

2. Једног (1) НАСТАВНИКА у звању ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА, на одређено време 

од 5 година, са пуним радним временом, са радним искуством, за ужу научну област: 
„ПРИМАРНА ПРЕРАДА ДРВЕТА“ 

Наставни предмет: Фурнири и слојевите плоче 

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких наука из области шумарства-прераде 

дрвета, Шумарски факултет, способност за наставни рад, објављени научни и стручни 

радови. 

 

3. Једног (1) НАСТАВНИКА у звању ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА, на одређено време 

од 5 година, са пуним радним временом, са радним искуством, за ужу научну област: 
„ПРИМАРНА ПРЕРАДА ДРВЕТА“ 

Наставни предмет: Прерада дрвета на пиланама 

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких наука из области шумарства-прераде 

дрвета, Шумарски факултет, способност за наставни рад, објављени научни и стручни 

радови. 

 

Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом 

Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних 

задатака радника Шумарског факултета, као и Правилником о минималним условима за стицање 

звања наставника на Универзитету у Београду.    

 Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене 

фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних 

радова, сепарате радова,...), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, 

Кнеза Вишеслава бр. 1. у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у огласним 

новинама и на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту 

Универзитета. 

 

Конкурс је објављен на сајту Националне службе за запошљавање и у огласним новинама 

НСЗ „Послови“, број 841-842 од 07. августа 2019. године. 
 

 
 
 


