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крагуЈевац

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Рачунарске 
науке, ужа научна област Методологије 

рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области рачунар-
ских наука. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други 
закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – други закон), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника Универзитета 
у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о усло-
вима за избор наставника Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента пријаве на кон-
курс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на кон-
курс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска установа 

или примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Интерна медицина
на неодређено време или одређено 

време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Неурологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Медицинска биохемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистар фармације (по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године), 
односно дипломирани фармацеут – медицински биохеми-
чар (по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), високо образовање стечено на 
студијама трећег степена из области фармацеутских нау-
ка (докторске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005 године), 
односно стечен назив доктора наука из области фармаце-
утских наука (по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године). Општи предуслов: 
кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа 
да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним 
прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци, уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama 
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је 
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску – CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив доктора медицин-
ских наука, способност за наставни рад; завршена одгова-
рајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Инфективне болести

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента треће 
године докторских студија, сваки од претходних степена 
студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), 
смисао за наставни рад; завршена одговарајућа здравстве-
на специјализација.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Фармацеутска 

биотехнологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен статус студента 
треће године докторских студија, сваки од претходних сте-
пена студија завршен са просечном оценом најмање осам 
(8), смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Педијатрија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента треће 
године докторских студија, сваки од претходних степена 
студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), 
смисао за наставни рад; завршена одговарајућа здравстве-
на специјализација.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Интерна медицина

на одређено време 4 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента доктор-
ских студија, пријављена тема докторске дисертације, сва-
ки претходни степен студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистраживачким радом, 
најмање један објављен рецензиран научни рад.

Истраживач приправник за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, завршен други степен академ-
ских студија са просечном оценом најмање осам (8), уписа-
не докторске студије. Општи предуслов: кандидати морају 
да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што 
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, у складу са 
упутством које се налази на страници Факултета – http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску – CD). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Патолошка анатомија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских 
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија 
најмање осам (8).

Наука и образовање

Сарадник у настави за ужу научну област 
Вештина комуникације

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских 
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија 
најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: магистар фармације, студент докторских академ-
ских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа сту-
дија најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област 
Микробиологија и имунологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских 
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија 
најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских 
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија 
најмање осам (8). Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што 
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факулте-
та медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, потврду о уписаним 
докторским студијама у текућој школској години, овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема, уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци, уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација, у складу са упутством које се 
налази на страници Факултета – http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску – CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178

тел. 034/701-870

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/2018), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/20) и то: да има одговарајуће обра-
зовање: одговарајуће образовање за васпитача стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије) и специјалистичке струковне студије по прописи-
ма који су уређивали високо образовање у периоду од 10 
септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

Васпитач 
5 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/2018), испуњава и посебне услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/20) и то: одгова-
рајуће образовање за васпитача на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или одговарајуће више образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/2018), испуњава и посебне услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/20) и то: одго-
варајуће образовање за медицинску сестру – васпита-
ча, IV степен, одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 27/2018 и 6/2020). Уз пријавни формулар кан-
дидати треба да доставе: биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (издата 
од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да зна српски језик, на којем се остварује васпит-
но-образовни рад, доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком „За 
конкурс – са назнаком на које радно место кандидат под-

носи пријаву – не отварати”, на адресу: ПУ„Дуга”, Кња-
за Милоша 178, 34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

краљево

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36000 Краљево
36207 Витковац 

тел. 036/587-3889
e-mail: branko.radicevic@yahoo.com

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, замена до 
истека мандата директору у првом 

мандатном периоду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/2018), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и члана 3 тачка 3 подачка 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12...3/17, 11/19), односно да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника енглеског језика и 
то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) и члана 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019); члана 3 тач-
ка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12...3/17, 11/19) за 
радно место наставника енглеског језика у основној школи; 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фото-
копија потврде – уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) – за оне који ово образовање поседују, а за оне 
који не поседују Закон по члану 142 став 2 дозвољава и 
дефинише као обавезу да ово образовање наставник стек-
не у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање – доказује се уверењем 
из казнене евиденције (коју прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве са датумом издавања у току трајања конкурса); да има 
држављанство Републике Србије (доказује се уверењем о 
држављанству, у оригиналу или овереној копији, не старије 
од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, 
у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у 
делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар кандидат доставља: доказ о 
стручној спреми – оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању или уверења о стеченом високом 
образовању, уколико диплома није издата; доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-

Наука и образовање
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коСовСк а Митровица

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Доцент за ужу научну област Судска 
медицина

УСЛОВИ: За избор наставника: А) У звање доцента може 
бити бирано лице које испуњава следеће услове: обавез-
ни услови: 1. лице које је претходне степене студија завр-
шило са просечном оценом најмање осам (8,00), односно 
које има најмање три године педагошког искуства на уни-
верзитету и има научни назив доктор наука и има научне 
(стручне )радове објављене у научним часописима или 
зборницима са рецензијом; 2. позитивна оцена педагош-
ког рада у студентским анкетма током целокупног прет-
ходног изборног периода; 3. обавезно педагошко иску-
ство на универзитету у трајању од најмање три године; 
4. објављен један рад из научне области за коју се бира 
у часопису категорије М21, М22 или М23. Изборни услови 
кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два 
изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који 
морају да буду наведени и образложени у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за 
избор у звање наставника. Посебни (изборни) услови, оце-
на испуњености услова и поступак избора наставника и 
сарадника регулисани су Законом о високом образовању, 
Правилником о ближим условима за избор наставника 
Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, Стату-
том и Правилником о условима, начину и поступку избора 
у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини 
– Косовска Митровица. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе доказе о испуњености услова пред-
виђених конкурсом. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Факул-
тета. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет 
у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб 
или предајом Архиви Факултета (028/498-298).

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Конкурс објављен 03.12.2020. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости.

крагуЈевац

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Рачунарске 
науке, ужа научна област Методологије 

рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области рачунар-
ских наука. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други 
закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – други закон), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника Универзитета 
у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о усло-
вима за избор наставника Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента пријаве на кон-
курс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на кон-
курс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска установа 

или примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Интерна медицина
на неодређено време или одређено 

време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Неурологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Медицинска биохемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистар фармације (по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године), 
односно дипломирани фармацеут – медицински биохеми-
чар (по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), високо образовање стечено на 
студијама трећег степена из области фармацеутских нау-
ка (докторске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005 године), 
односно стечен назив доктора наука из области фармаце-
утских наука (по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године). Општи предуслов: 
кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа 
да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним 
прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци, уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama 
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је 
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску – CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив доктора медицин-
ских наука, способност за наставни рад; завршена одгова-
рајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Инфективне болести

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента треће 
године докторских студија, сваки од претходних степена 
студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), 
смисао за наставни рад; завршена одговарајућа здравстве-
на специјализација.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Фармацеутска 

биотехнологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен статус студента 
треће године докторских студија, сваки од претходних сте-
пена студија завршен са просечном оценом најмање осам 
(8), смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Педијатрија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента треће 
године докторских студија, сваки од претходних степена 
студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), 
смисао за наставни рад; завршена одговарајућа здравстве-
на специјализација.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Интерна медицина

на одређено време 4 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента доктор-
ских студија, пријављена тема докторске дисертације, сва-
ки претходни степен студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистраживачким радом, 
најмање један објављен рецензиран научни рад.

Истраживач приправник за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, завршен други степен академ-
ских студија са просечном оценом најмање осам (8), уписа-
не докторске студије. Општи предуслов: кандидати морају 
да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што 
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, у складу са 
упутством које се налази на страници Факултета – http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску – CD). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Патолошка анатомија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских 
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија 
најмање осам (8).

Наука и образовање

Сарадник у настави за ужу научну област 
Вештина комуникације

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских 
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија 
најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: магистар фармације, студент докторских академ-
ских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа сту-
дија најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област 
Микробиологија и имунологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских 
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија 
најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских 
студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија 
најмање осам (8). Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што 
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факулте-
та медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, потврду о уписаним 
докторским студијама у текућој школској години, овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема, уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци, уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација, у складу са упутством које се 
налази на страници Факултета – http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску – CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178

тел. 034/701-870

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/2018), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/20) и то: да има одговарајуће обра-
зовање: одговарајуће образовање за васпитача стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије) и специјалистичке струковне студије по прописи-
ма који су уређивали високо образовање у периоду од 10 
септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

Васпитач 
5 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/2018), испуњава и посебне услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/20) и то: одгова-
рајуће образовање за васпитача на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или одговарајуће више образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/2018), испуњава и посебне услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/20) и то: одго-
варајуће образовање за медицинску сестру – васпита-
ча, IV степен, одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 27/2018 и 6/2020). Уз пријавни формулар кан-
дидати треба да доставе: биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (издата 
од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да зна српски језик, на којем се остварује васпит-
но-образовни рад, доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком „За 
конкурс – са назнаком на које радно место кандидат под-

носи пријаву – не отварати”, на адресу: ПУ„Дуга”, Кња-
за Милоша 178, 34300 Аранђеловац, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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