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затвореној коверти, са назнаком на предњој 
страни коверте „Комисији за пријем у радни 
однос по расписаном Јавном конкурсу за пријем 
на одређено време за радно место васпитача”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана, од дана 
објављивања. Контакт телефон: 034/6102-739.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Физиологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Социјална медицина

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Интерна 
медицина

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потвр-
дама надлежних органа.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одред- 
бама Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
– др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. Закон, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. На конкурс приложи-
ти: 1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. 
уверење о држављанству; 4. извод из матичне 
књиге рођених; 5. оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује ниво образо-

вања; 6. потврду надлежног органа да канди-
дат није правноснажно осуђиван за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи; 7. списак стручних 
и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у рад-
ном односу на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о 
педагошком раду. Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање наставника 
на Универзитету у Крагујевцу које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (https: //www.kg.ac.
rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_
zvanje_nastavnika.pdf). утврђена је обавеза 
кандидата да релевантна документа која при-
лаже ради оцене испуњености општих услова, 
као и обавезних и изборних елемената пропи-
саних одредбама Правилника о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу достави и у електронској форми (на 
компакт диску – ЦД). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Клиничка психологија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Дипломирани психолог, стечен назив 
доктора медицинских наука, способност за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Стоматолошке науке, 

ужа научна област Протетика
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просечном 
оценом најмање осам (8), смисао за наставни 
рад; завршена одговарајућа здравствена спе-
цијализација.

Општи предуслов: Кандидати морају да испу- 
њавају општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потвр-
дама надлежних органа да нису осуђивани за 
кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), Закона о науци и истраживањима 
(„Службени гласник РС”, бр. 49/19), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. На конкурс приложити: 1. пријаву на 
конкурс; 2. биографију; 3. уверење о држављан-
ству; 4. извод из матичне књиге рођених; 5. 
оверене фотокопије диплома или уверења који-
ма се потврђује ниво образовања; 6. потврду 
надлежног органа да кандидат није правнос-
нажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 

високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; 
7. потврду да је студент докторских студија (за 
асистента и за сараднике у настави); 8. списак 
стручних и научних публикација и по један при-
мерак 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 испуње-
ности услова конкурса, сви кандидати су у оба-
вези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску-ЦД). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за научну област 
Машинско инжењерство за ужу научну област 
Енергетика и заштита животне средине
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат наука из научне области за коју се настав-
ник бира. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75 /2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 
– др. закон, 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 
67/2021), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме – оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми као и оверене фотокопије 
диплома о претходно завршеним нивоима сту-
дија, одговарајуће доказе надлежних органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и члана 
135 став 1 статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова као и саме 
радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су дужни да доставе 
и у електронској форми на компакт диску – ЦД 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (доступно на: http: //
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.) Пријаве 
кандидата са прилозима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, ули-
ца Доситејева 19, 36000 Краљево са назна-
ком „Пријава на конкурс за избор наставника 
у звање доцента за ужу научну област енер-
гетика и заштита животне средине”. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” и на интернет стра-
ници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.
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