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ТЕМА БРОЈА - Циљ пројекта је промоција запошљавања и 
самозапошљавања жена и младих у Шапцу, Апатину, Кули, Владичином Хану 

и Сурдулици, кроз подстицање сарадње локалне самоуправе, Националне 
службе за запошљавање, пословног сектора и осталих релевантних субјеката
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поседују дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или пси-
холога; потврду о радном стажу (најмање пет година радног стажа у 
области образовања и васпитања) и положеном испиту за директора. 
Кандидат који буде изабран за директора школе ступиће на дужност 
после добијања сагласности, уколико министар просвете да саглас-
ност на избор. Мандат директора школе траје 4 године и почиње да 
тече од дана ступања на дужност. Стамбено питање за кандидата који 
буде изабран није обезбеђено. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна 
документација неће бити разматрана. Пријаве на конкурс слати на 
адресу: Основна школа „Шарски одред“, Севце, 38157 Брезовица, уз 
обавезну назнаку „Пријава на конкурс“. Све додатне информације о 
конкурсу могу се добити на горенаведени број телефона.

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800
Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Неорганска 

хемија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички 
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске 
студије медицине, докторат из научне области за коју се бира и заврше-
на одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Физиологија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске 
студије медицине, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске 
студије медицине, докторат из научне области за коју се бира и заврше-
на одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Фармацеутска хемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске 
студије фармације, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Фармацеутска хемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске 
студије фармације, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Фармацеутска хемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске 
студије фармације, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Биохемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, интегрисане академске студије 
мецицине, докторат из научне области за коју се бира.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Клиничка фармација

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине или фар-
мације са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Клиничка фармација

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине или фар-
мације са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Нуклеарна медицина

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 уписане докторске академске студије  
и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Нуклеарна медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укуп-
ном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске сту-
дије и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Генетика

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укуп-
ном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске сту-
дије.

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије, да се кандидат бави научноистраживачким радом и има објавље-
не рецензиране научне радове.

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије, да се кандидат бави научноистраживачким радом и има објавље-
не рецензиране научне радове.

Истраживач - приправник за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије.

Наука и образовање
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Сарадник у настави за ужу научну област 
Социјална медицина

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије.
За наставнике: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопије 
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за ква-
литет о педагошком раду.
За сараднике: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских нау-
ка у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о 
уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопије 
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација. 
За 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 Статутом Факултета меди-
цинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској години, 
фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација 
и по један примерак тих публикација. 
ОСТАЛО: Сву 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.
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