
         
                                                   
 
 
                                                      УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
 

 
расписује конкурс за избор у звањe и заснивање радног односа 

 
   

    1 .)  1 наставник за избор у звање и на радно место ДОЦЕНТА за ужу научну област:           
ПЕДОЛОГИЈА 

  са пуним радним временом, - на  одређено време од пет ( 5) година.  
           Услови конкурса: - VIII  степен стручне спреме, -  доктор  наука из научне области за коју се  
            бира 
 

      2.)  1 сарадник за избор у звање и на радно место АСИСТЕНТА за ужу  научну област:  
           МЕНАЏМЕНТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИКА ПРОИЗВОДЊЕ ПОСЛОВНИХ  
           СИСТЕМА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ,   
         са пуним радним временом, 
           - на одређено време  од три ( 3) године.  

             Услови конкурса: - студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија  
          завршио са просечном оценом најмање осам ( 8 ) и који показује смисао за наставни рад. 
  

      3.)  1 сарадник за избор у звање и на радно место АСИСТЕНТА за ужу  научну област:  
           МЕНАЏМЕНТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИКА ПРОИЗВОДЊЕ ПОСЛОВНИХ  
           СИСТЕМА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ,   
         са пуним радним временом, 
           - на одређено време  од три ( 3) године.  

             Услови конкурса: - студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија  
          завршио са просечном оценом најмање осам ( 8 ) и који показује смисао за наставни рад. 

 
4. )  1 сарадник за избор у звање и на радно место САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну 
област: ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА, са пуним радним временом, - на  одређено време од 
једне  ( 1 ) године.  
 Услови конкурса:    Студент мастер академских студија или специјалистичких академских 
студија који је  студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 ( осам ) 
 

 
        Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,  Правилником o начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,  
Правилником о мимималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника 
и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника  и Статутом 
факултета   у складу са којима ће бити извршен избор  пријављених кандидата. 
    
 
 



 
 
 
 
 
        Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса ( биографија, списак 
радова,  диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом и да се не води 
кривични поступак ( документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест 
месеци)  достављају се на адресу: Пољопривредни факултет  у Београду- Земуну, ул. Немањина 
бр. 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.  Конкурс је отворен 15 дана. 
 
 
 
                                     ДЕКАН  ФАКУЛТЕТА 
 
 
                                                                                                                    Проф. др  Душан Живковић 
 
 
 
Конкурс је објављен у публикацији о запошљавању Националне службе за 
запошљавање „Послови“, број:1013 од  09.11.2022. године 
 
 
 
   
 


