
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ        Текст конкурса: 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

расписује конкурс за избор: 

 

1. Једног (1) ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА, на одређено време од пет (5) година, са пуним 

радним временом, са радним искуством, за ужу научну област: 

 

     „ХЕМИЈСКО - МЕХАНИЧКА ПРЕРАДА ДРВЕТА“ 

 

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука - биотехничке науке, Шумарски факултет, одсек за 

технологије дрвета (студијски програм за технологије дрвета), способност за наставни рад, 

објављени научни и стручни радови 

 

2. Једног (1) ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА, на одређено време од пет (5) година, са пуним 

радним временом, са радним искуством, за ужу научну област 

 

„ФИНАЛНА ПРЕРАДА ДРВЕТА“ 

 

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука - биотехничке науке, Шумарски факултет, одсек за 

технологије дрвета (студијски програм за технологије дрвета), способност за наставни рад, 

објављени научни и стручни радови 

 

3. Једног (1) ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА, на одређено време од пет (5) година, са пуним 

радним временом, са радним искуством, за ужу научну област 

 

„ЕРОЗИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА ЗЕМЉИШТА И ВОДА“ 

 

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука - биотехничке науке, Шумарски факултет, одсек за 

еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса (студијски програм за еколошки 

инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса), способност за наставни рад, објављени 

научни и стручни радови. 

 

4. Једног (1) ДОЦЕНТА, на одређено време од пет (5) година, са пуним радним временом, 

са радним искуством, за ужу научну област 

 

„ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА“ 

     

 

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из области шумарства, Шумарски факултет, одсек за 

шумарство (студијски програм за шумарство), способност за наставни рад, објављени научни и 

стручни радови. 

 

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

начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Шумарског 

факултета, 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, извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних 

радова, сепарате радова) достављају се Служби за правне и опште послове 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

 

 

 

Оглас је објављен на сајту и у огласним новинама НСЗ „Послови“ бр. 903 oд 14.10.2020. 

године. 


