
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Београд, Краљице Марије 16 
 
11.03.2015. 
 

Објављује конкурс за избор: 
 

1) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним 
временом или ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 
временом за ужу научну област Аутоматско управљање. 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор 
                                      наука и други услови утврђени чланом 65. Закона o високом 
                                      образовању и чланом 118. Статута Машинског факултета. 
 

2) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним 
временом за ужу научну област Мотори. 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор 
                                      наука и други услови утврђени чланом 65. Закона o високом 
                                      образовању и чланом 118. Статута Машинског факултета. 
 

3) једног сарадника у звању асистента на одређено време од 3 године са пуним радним 
временом за ужу научну област Опште машинске конструкције. 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и  
                                      други услови утврђени чланом 72. Закона о високом образовању и 

чланом 120. Статута Машинског факултета. 
 

4) једног сарадника у звању асистента на одређено време од 3 године са пуним радним 
временом за уже научне области Технологија материјала-машински материјали и 
Заваривање и сродни поступци. 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и  
                                      други услови утврђени чланом 72. Закона о високом образовању и 

чланом 120. Статута Машинског факултета. 
 

5) једног сарадника у звању асистента на одређено време од 3 године са пуним радним 
временом за ужу научну област Механизација. 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VII/1 степен стручне спреме, и  
                                      други услови утврђени чланом 72. Закона о високом образовању и 

чланом 120. Статута Машинског факултета. 
 
 

Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и 
сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, 
Краљице Марије бр.16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa. 

    
   СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА 

 
        Весна Симић, дипл. правник 
 


