
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Београд, Краљице Марије 16 
 
02.10.2019. 
 
 

Објављује конкурс за избор: 
 

 

1) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним 

временом за ужу научну област Механика флуида.. 
 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор 

наука и други услови утврђени чланом 75. Закона о високом 

образовању и чланом 132. Статута Машинског факултета. 

 

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

                        Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор 

наука и други услови утврђени чланом 75. Закона о високом 

образовању и чланом 132. Статута Машинског факултета. 

 

3) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним 

временом за ужу научну област Бродоградња. 
 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор 

наука и други услови утврђени чланом 75. Закона о високом 

образовању и чланом 132. Статута Машинског факултета. 

 

4) једног наставника у звању редовног професора на неодређено време са пуним 
радним временом за ужу научну област Ваздухопловство. 
 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор 

наука и други услови утврђени чланом 75. Закона о високом 

образовању и чланом 132. Статута Машинског факултета. 

 

5) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним 

временом за ужу научну област Механика. 
 

                        Услови: Завршен Машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор 

наука и други услови утврђени чланом 75. Закона о високом 

образовању и чланом 132. Статута Машинског факултета. 

 

6) једног наставника у звању доцента на одређено време од 5 година са пуним радним 

временом за ужу научну област Математика. 
 

                       Услови: Завршен Математички факултет, VIII степен стручне спреме, 

доктор наука и други услови утврђени чланом 75. Закона о 



високом образовању и чланом 132. Статута Машинског 
факултета. 

 

 
 

Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: биографију, оверене копије диплома 

стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о 

одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате објављених радова и 

потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: 

http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc 

). Биографију и списак радова доставити и у електронском запису. 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 


