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ног периода; објављена два рада из научне 
области за коју се бира, у периоду од избора 
у звање ванредног професора, у часописима 
категорије М21, М22 или М 23; цитираност од 
10 хетероцитата; једно пленарно предавање 
ма међународном или домаћем научном ску-
пу или два саопштења на међународним или 
домаћим научним скуповима; књига из реле-
вантне области, одобрен уџбеник од стране 
наставно научног већа факултета, поглавље 
у одабраном уџбенику или превод одабраног 
иностраног уџбеника за ужу научну област за 
коју се бира, објављеног у периоду од избора 
у наставничко звање; резултат у развоју науч-
нонаставног подмлатка на факултету; учешће 
у комисијама за одбрану три завршна рада на 
специјалистичким, односно мастер академским 
студијама; наставник који се бира у звање 
редовног професора мора испуњавати и усло-
ве да буде ментор за вођење докторске дисер-
тације у складу са стандардом 9 (наставно 
особље) „Правилника о изменама и допунама 
Правилника о стандардима и поступку за акре-
дитацију високошколских установа и студисјких 
програма”. 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 образложе-
ни у реферату комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника. б) у звање ванредног професора 
може бити бирано лице које испуњава следеће 
услове: Услови за први избор у звање ванред-
ног професора: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: испуњени 
услови за избор у звање доцента; позитивна 
оцена педагошког рада у студентским анке-
тама током целокупног претходног изборног 
периода; обавезно педагошко искуство на уни-
верзитету у трајању од најмање три године; 
објављена два рада из научне области за коју 
се бира, у периоду од избора у звање доцента 
у часописима категорија М 21, М 22 или М 23; 
оригинално стручно остварење, руковођење 
или учешће у пројекту; одобрен уџбеник, 
монографија, практикум или збирка задата-
ка од стране наставно-научног већа факулте-
та (све са ИСБН бројем) за ужу научну област 
за коју се бира. 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 образложе-
ни у реферату комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање 
нставника. Услови за сваки следећи избор у 
звање ванредног професора: ОБАВЕЗНИ: пози-
тивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног избор-
ног периода; објављен један рад из научне 
области за коју се бира у часопису категорије 
М21, М22 или М23 у периоду од последњег 
избора у звање ванредног професора. ИЗБОР-
НИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора 
да испуни најмање два изборна елемента пред-
виђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду 
наведени и образложени у реферату комисије 
за писање извештаја о пријављеним кандида-
тима за избор у звање наставника. Посебни 
услови, оцена испуњености услова и поступак 
избора наставника регулисани су Законом о 
високим образовању, Правилником о ближим 
условима за избор наставника Универзитета у 
Приштини – Косовска Митровица и Статутом 
Медицинског факултета Приштина – Косовска 
Митровица. Уз пријаву на Конкурс кандидати су 
дужни да доставе доказе о испуњености услова 
предвиђених Конкурсом. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у часопису Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови” и на 
сајту Факултета. Пријаве доставити на адре-
су: Медицински факултет у Приштини, 38220 
Косовска Митровица, ул. Анри Динана бб или 
предајом архиви факултета 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцента 
за научну област Машинско 

инжењерство, ужа научна област 
Производно машинство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилника о критеријуми-
ма за избор наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу и Правилника о 
ужим научним, уметничким и стручним облас-
тима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити: диплому 
или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење 
о претходно завршеним степенима студија, у 
оригиналу или овереној копији; оверену фото-
копију личне карте или очитану личну карту; 
биографију; доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства; оцену 
педагошког рада, ако кандидат има педагошког 
искуства; списак стручних и научних радова, 
као и саме радове; уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривична дела, 
у оригиналу или овереној копији; друге дока-
зе којима се доказује испуњеност прописаних 
услова, обавезних и изборних елемената за 
избор наставника. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, сви кандидати су обавезни да доста-
ве и у електронској форми на компакт-диску – 
ЦД-у, у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: 
https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве 
кандидата са прилозима доставити на адресу: 
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагује-
вац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места, 
научне области и уже научне области за коју се 
конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзите-
та у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац

Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Онкологија
на неодређено време или  

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 Физикална медицина 

и рехабилитација
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 ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Фармацеутска 

органска хемија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске 
студије по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005 године), 
односно стечен назив доктора наука по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 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.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Дерматовенерологија

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 ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Радиологија

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.



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 940 | 30.06.2021.38

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. На конкурс приложити: 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 радном 
односу на Факултету медицинских наука у Кра-
гујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком 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 наставни-
ка 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 прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената 
прописаних одредбама Правилника о крите-
ријумима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Крагујевцу достави и у електронској 
форми (на компакт диску – CD). Неблаговре-
мене и непотпуне 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 Психијатрија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив докто-
ра медицинских наука, способност за наставни 
рад; завршена одговарајућа здравствена спе-
цијализација.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Ортопедија вилица

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен назив 
доктора медицинских наука, способност за 
наставни рад; завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација.

Сарадник у звању асистента 
за научну област Медицинске 

науке, ужа научна област 
Оториноларингологија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), смисао за наставни рад; 
завршена одговарајућа здравствена специја-
лизација.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа да нису осуђи-
вани за кривична дела прописана наведеним 
прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закони), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Факултета медицинских нау-
ка у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. На 
конкурс приложити: 1. пријаву на конкурс; 
2. биографију; 3. уверење о држављанству; 
4. извод из матичне књиге рођених; 5. ове-
рене 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 доктор-
ских студија (за асистента и за сараднике у 
настави) 8. списак стручних и научних пуб-
ликација и по један примерак тих публика-
ција у складу са упутством које се налази на 
страници Факултета http: //www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености усло-
ва 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 конкурса. 

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Орална хирургија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор стоматологије, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна оце-
на претходног нивоа студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Ортопедија вилица
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор стоматологије, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна оце-
на претходног нивоа студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Протетика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор стоматологије, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна оце-
на претходног нивоа студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну  
област Медицинске науке,  
ужа научна област Дечја и 
превентивна стоматологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор стоматологије, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна оце-
на претходног нивоа студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Хирургија
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 неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа да нису осуђива-
ни за кривична дела прописана наведеним про-
писима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. На конкурс 
приложити: 1. пријаву на конкурс; 2. биогра-
фију; 3. уверење о држављанству; 4. извод из 
матичне књиге рођених; 5. оверене фотокопије 
диплома или уверења којима се потврђује ниво 
образовања; 6. потврду надлежног органа да 
кандидат није правноснажно осуђиван за кри-
вично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи; 7. потврду да је сту-
дент докторских студија; 8. списак стручних и 
научних публикација и по један примерак тих 
публикација у складу са упутством које се нала-
зи на страници Факултета http: //www.medf.
kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкур-
сну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези 
да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕТА НИКОЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3
тел. 034/6702-128, 034/6712-128

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 122 став 1, 5, 139 и члана 140 ставови 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 
да има држављанство Републике Србије; да 
је стекао одговарајуће образовање за настав-
ника средње школе, и то: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке акедемске 
студије), и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
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