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Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Јове Илића 154, расписује 
конкурс за избор:  
- једног наставника у звање редовног професора на неодређено време, са пуним 

радним временом, за ужу научну област Математичке методе у менаџменту и 
информатици; 

 

 
 
Услови за избор - прописани Законом, Статутом Универзитета, Правилником о 
изменама и допунама Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Факултета и 
Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету: 
 

редовног професора су – научни назив доктора наука; научни, односно стручни 
радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама; више 
научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира оригинално 
стручно остварење; и више радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима; већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој 
области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама; већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима; остварени резултати у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету; учешће у завршним радовима на специјалистичким и 
дипломским академским студијама.  
 
 
 
 
 
Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: 

Диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области,    
биографију, списак радова и саме радове; 
 

 
Напомена: сви прилози, достављају се архиви Факултета и у електронској 

форми на CD-у. 
Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање 

«Послови» бр. 747 од 18.10.2017. године, и остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања  

 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
 

 
 


