
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 75 Закона о високом образовању Републике Србије „Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017. 
и чл. 41 Статута Факултета, декан Факултета за право безбедност и менаџмент „Константин 
Велики“- Ниш, расписује: 

К О Н К У Р С 
За избор наставника, асистента и сарадника и то: 

 
1. Три наставника у звање редовни професор (један за ужу научну област „Правне науке“, један 

за ужу научну област „Менаџмент и бизнис“ и „Саобраћајне науке“,и један за ужу научну 
област „Менаџмент и бизнис“ и „Економске науке“);  

2. Девет наставника у звање ванредни професор (четири за ужу наставну област „Правне науке“, 
пет за ужу научну област „Менаџмент и бизнис“ и „Економске науке); 

3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор из области „Менаџмент и бизнис“ и 
„Економске науке“; 

4. Три наставника у звање доцент (један за ужу научну област „Менаџмент и бизнис“ и 
„Економске науке“, једног за ужу научну област „Правне науке“ и једног за ужу научну област 
„Техничко технолошке науке/Саобраћајно инжењерство“ и „Менаџмент и бизнис“);  

5. Једанаест асистената и сарадника (пет за ужу научну област „Правне науке“, један за уже 
научне области „Економске науке“, и „Менаџмент и бизнис“, два за ужу научну област 
„Социолошке и Политичке науке", и три за ужу научну област „Техничко технолошке 
науке/Саобраћајно инжењерство“,). 

 
Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове 
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и правилником Факултета као и Статутом 
Универзитета „Унион – Никола Тесла“, Београд. 
Уз пријаву доставља се биографија са подацима о досадашњем раду, оверене фотокопије 
релевантних докумената (дипломе, извод из матичне књиге рођених, одлука о претходном избору у 
одговарајуће звање.) 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, а рок за пријаву је 15 дана од 
објављивања Конкурса. 
Подношење конкурсне документације врши се на уобичајен начин, лично или поштом, на адресу: 
Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“, Ниш, Зетска 2-4, 18000 Ниш.  
Изабрани наставници сносе трошкове избора према ценовнику Универзитета. 
Контакт телефон: 018/4206-101 и електронска пошта: dekan@konstantinveliki.edu.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ 

"КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ" НИШ 


