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ПРАВЕДНИЈИ УСЛОВИ
НА ТРЖИШТУ РАДА

ТЕМА БРОЈА – Регионална конференција „Запошљавање теже 
запошљивих група“. У прва четири месеца запослилe су се 1.383 особе са 
инвалидитетом, што је повећање од 54 одсто у односу на прошлу годину. 
У Србији ове године седам процената мање незапослених младих него 2015.
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел.034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Педијатрија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, докторат из научне области за коју се бира 
и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Социјална медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, докторат из научне области за коју се бира 
и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област Интерна 

медицина
на одређено време 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, докторат из научне области за коју се бира 
и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Клиничка фармација

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински или фармацеутски факул-
тет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане 
докторске академске студије или магистар медицинских 
или фармацеутских наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Анатомија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Социјална медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Фармацеутска хемија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-
демске студије или магистар фармацеутских наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Микробиологија и имунологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Педијатрија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-
демске студије или магистар медицинских наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације и завршена одго-
варајућа специјализација.

Истраживач сарадник за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-

демске студије или магистар медицинских наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације, бави се научно-
истраживачким радом и има објављене рецензиране нау-
чне радове.

Истраживач - сарадник за ужу научну 
област Орална хирургија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-
демске студије или магистар медицинских наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације, бави се научно-
истраживачким радом и има објављене рецензиране нау-
чне радове.

Истраживач - приправник за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Истраживач - приправник за ужу 
научну област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Истраживач - приправник за ужу 
научну област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Научни сарадник за ужу научну област 
Микробиологија и имунологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, докторат из научне области за коју се бира, 
да се кандидат бави научноистраживачким радом и има 
објављене рецензиране научне радове.

ОСТАЛО: За наставнике: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, 
оверене фотокопије диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација, а за 
кандидате који су у радном односу на Факултету меди-
цинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квали-
тет о педагошком раду.

Наука и образовање
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За сараднике: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универ-
зитета 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, потврду о уписаним докторским 
студијама, фотокопију оверених диплома, списак струч-
них и научних публикација и по један примерак тих пуб-
ликација. 

За научна и истраживачка звања: Услови утврђени 
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Закона о научноистраживачкој делатности (‚‘Сл.гласник 
РС‘‘ бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду 
о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација. 

Конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су у обавези да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за 
пријаву је 15 дана.

докторским студијама или одлука о прихваћеној теми 
докторске дисертације (за кандидате који конкуришу за 
радно место асистента), оверена копија извода из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), 
потврда надлежног органа (полицијске управе) да канди-
дат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 
62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и 
чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена 
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у рад-
ном односу на ФИЛУМ-у). Конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD-у). Фотокопије докумената морају бити овере-
не и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме 
пријаве, као и документација кандидата који не испуња-
вају услове конкурса, неће се узимати у разматрање. 
Документација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа.
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