
 

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221 

ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69 

Е пошта: dekanat@fon.bg.ac.rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs 

 

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 Индустријско и менаџмент 
инжењерство 
 

- Једног наставника у звање редовног професора, на неодређено време са пуним 
радним временом, за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и 
мултимедијалне комуникације 

 
- Једног наставника у звање доцента, на одређено време од 5 година са пуним 

радним временом, за ужу научну област Рачунарски интегрисана производња и 
логистика; 
 

- Једног сарадника у звање асистента, на одређено време од 3 године са пуним 
радним временом, за ужу научну област Рачунарска статистика; 
 

- Једног сарадника у звање сарадника у настави, на одређено време од 1 године 
са пуним радним временом, за ужу научну област Електронско пословање 

 

 
 
Услови за избор, прописани Законом о високом образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и 
систематизацији послова на Факултету: 

1. редовног професора – може бити изабрано лице које је претходне степене 
студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив 
доктора наука; има научне, односно стручне радове објављене 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 и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник 
или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира 
и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима; има и 
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, 
објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним 
радовима на специјалистчким и мастер академским студијама и способност за наставни 
рад. 

2. доцента  – може бити изабрано лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука; и 
има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама, и способност за наставни рад.  
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3. асистента - студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена 

тема докторске дисертације, који је сваки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, и који показује смисао за наставни рад.  
 

4. сарадника у настави студент мастер академских студија или специјалистичких 
академских студија који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8). 

 
Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: 

1.  2. Диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном 
оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, 
биографију, списак радова и саме радове. 

 
3. Диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном 

оценом или о стеченом акаденском називу магистра; потврду о уписаним докторским 
студијама; за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о прихваћеној 
теми докторске дисертације; биографију; списак радова и саме радове. 

 
4.  Диплому о завршеним студијама првог степена студија са просечнм 

оценом; потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија и 
биографију. 

 
 
Напомена: сви прилози, достављају се архиви Факултета, поред папирне и у 

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

«Послови» бр. 755 од 13.12.2017. године, и остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања  

 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
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