
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ         

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

 
за избор у звање и заснивање радног односа:  

 

 

1.  Једног наставника у звању редовног професора за Пословноправну ужу научну 

област – предмети: Трговинско право и Берзанско право, са пуним радним временом, 

на неодређено време. 

Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју 

се бира. Остали услови утврђени су чланом  74. став  10.  и чланом  75. став 1. Закона о 

високом образовању („Службени гласник РС”број 88/17, 73/18, 27/18-др.закон, 67/19, 6/20-

др.закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21. и  67/21-др.закон) и чланом 112. и 115. 

Статута Универзитета у Београду-Правног факултета. 

 

 

2.   Једног наставника у звању редовног професора за Управноправну ужу научну 

област – предмети: Еколошко право и Право климатских промена, са пуним радним 

временом, на неодређено време. 

Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју 

се бира. Остали услови утврђени су чланом  74. став  10.  и чланом 75. став 1. Закона о 

високом образовању („Службени гласник РС”број 88/17, 73/18, 27/18-др.закон, 67/19, 6/20-

др.закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21. и  67/21-др.закон)  и чланом 112. и 115. 

Статута Универзитета у Београду-Правног факултета. 

 

 

3.  Једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Правна 

историја – предмет: Црквено право, на одређено време, од  5  година. 

Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју 

се бира. Остали услови утврђени су чланом  74. став  8.  и чланом 75. став 1. Закона о 

високом образовању („Службени гласник РС”број 88/17, 73/18, 27/18-др.закон, 67/19, 6/20-

др.закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21. и 67/21-др.закон)  и чланом 112. и 115. 

Статута Универзитета у Београду-Правног факултета. 

 

 

4.  Два сарадника у звању сарадник у настави за  Грађанскоправну ужу научну 

област -  предмет:  Облигационо право,  на одређено време од 1 године. 

Услови: VII-1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких 

студија, који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и 

који показује смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су чланом 117.  

Статута Универзитета у Београду-Правног факултета и чланом 30. Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзитета 

у Београду, 01-број:2389/1 од 25.12.2018.године. 

 



5.  Једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Правна 

историја -  предмет:  Римско приватно право,  на одређено време од 1 године. 

Услови: VII-1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких 

студија, који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и 

који показује смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су чланом 117.  

Статута Универзитета у Београду-Правног факултета и чланом 30. Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзитета 

у Београду, 01-број:2389/1 од 25.12.2018.године. 

 

 

 

ОСТАЛО:  

Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата ( у три примерка, слободна форма, 

са наведеним контактима)   

са прилозима  у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе 

о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 

држављанству)  

подноси се у писарници Универзитета у Београду-Правног факултета, 

 Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова или поштом, 

у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

 

 

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 27 од 25. фебруара 2022. 

године а биће објављен у публикацији НСЗ „Послови“ од 2. марта 2022. године. 

 

 

 

 

 


