УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, расписује
Конкурс за избор у следећа звања:
-РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БИОЛОГИЈА
на неодређено време
1 извршилац
Услови: VIII степен стручне спреме, Биолошки факултет, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира.Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене члановима 74. Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18 и 67/2019), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године и бр.207, од 01.03.2019.
године), Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и
другим општим акатима Универзитета и Факултета.
-РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ФИЗИКА И
БИОФИЗИКА
на неодређено време
1 извршилац
Услови: VIII степен стручне спреме, Физички факултет, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира.Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене члановима 74. Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18и 67/2019), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године и бр.207, од 01.03.2019.
године), Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и
другим општим акатима Универзитета и Факултета

- ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ПАРАЗИТОЛОГИЈА
на одређено време од 5 година
1 извршилац
Услови: VIII степен стручне спреме, Факултет ветеринарске медицине, научни степен
доктора наука из уже научне области за коју се бира.Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 74. Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18и 67/2019), за избор у одговарајуће

звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године и бр.207, од 01.03.2019.
године), Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и
другим општим акатима Универзитета и Факултета.
- ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА
ЖИВОТИЊА
на одређено време од 5 година
1 извршилац
Услови: VIII степен стручне спреме, Доктор наука одбране, безбедности и заштите,
Факултет цивилне одбране , научни степен доктора наука из уже научне области за
коју се бира.Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
члановима 74.Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон
и 73/18и 67/2019), за избор у одговарајуће звање, као и услове предвиђене Статутом
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018.
године и бр.207, од 01.03.2019. године), Статутом Факултета ветеринарске медицине
Универзитета у Београду, као и другим општим акатима Универзитета и Факултета.

- ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ВЕТЕРИНАРСКА ХИРУРГИЈА
на одређено време од 5 година
1 извршилац
Услови: VIII степен стручне спреме, Факултет ветеринарске медицине, научни степен
доктора наука из уже научне области за коју се бира.Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 74. Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18 и 67/2019), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године и бр.207, од 01.03.2019.
године), Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и
другим општим акатима Универзитета и Факултета.
- ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
на одређено време од 5 година
1 извршилац
Услови: VIII степен стручне спреме, Факултет ветеринарске медицине, научни степен
доктора наука из уже научне области за коју се бира.Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 74. Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18 и 67/2019), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године и бр.207, од 01.03.2019.

године), Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и
другим општим акатима Универзитета и Факултета.

- ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ РАДИОЛОШКА, УЛТРАЗВУЧНА И
ЕНДОСКОПСКА ДИЈАГНОСТИКА
на одређено време од 5 година
1 извршилац
Услови: VIII степен стручне спреме, Факултет ветеринарске медицине, научни степен
доктора наука из уже научне области за коју се бира.Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 74. Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18и 67/2019), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године и бр.207, од 01.03.2019.
године), Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и
другим општим акатима Универзитета и Факултета.
-ДОЦЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ПАРАЗИТОЛОГИЈА
на одређено време од 5 година
1 извршилац
Услови: VIII степен стручне спреме, Факултет ветеринарске медицине, научни степен
доктора наука из уже научне области за коју се бира.Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 74. Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18и 67/2019), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године и бр.207, од 01.03.2019.
године), Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, као и
другим општим акатима Универзитета и Факултета.

-АСИСТЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БОЛЕСТИ ПАПКАРА
на одређено време од 3 година
1 извршилац
Услови:
- VIII степен стручне спреме, Факултет ветеринарске медицине, научни степен доктора
наука из уже научне области за коју се бира;
- смисао за наставни рад
Ближи услови за избор су утврђени чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018 и 67/2019) и чланом 137. Статута
Факултета ветеринарске медицине.

-АСИСТЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ СТОЧАРСТВО СА ГЕНЕТИКОМ
на одређено време од 3 година
1 извршилац
Услови:
- Студент докторских академских студија из ветеринарске медицине који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам ( 8 ) ;
VII/1 степен стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске медицине
- Магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам ( 8 )
- смисао за наставни рад
Ближи услови за избор су утврђени чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018 и 67/2019) и чланом 136 Статута
Факултета ветеринарске медицине.
-АСИСТЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ АНАТОМИЈА
на одређено време од 3 година
1 извршилац
Услови:
- Студент докторских академских студија из ветеринарске медицине који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам ( 8 ) ;
VII/1 степен стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске медицине
- Магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам ( 8 )
- смисао за наставни рад
Ближи услови за избор су утврђени чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018 и 67/2019) и чланом 136 Статута
Факултета ветеринарске медицине.
ОСТАЛО :Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса ( биографија, оверене
копије диплома, списак радова, радови, и својеручно потписану изјаву о изворности и
копију личне карте, ) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији о запошљавању Националне службе за
запошљавање „Послови“, број 850 од 09.10.2019. године и у Исправци Конкурса који
се односи на доцента за ужу научну област Паразитологија, број 851 од 16.10.2019.

