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ГРАД КОЈИ
ЗАПОШЉАВА МЛАДЕ

ТЕМА БРОЈА – Стопа запослености младих од 15 до 24 године у региону 
Београда повећана у односу на претходни квартал за 4,3 одсто. Просечна 

старост незапослених у Београду је 41,4 године. У августу су запослена 6.082 
лица, чиме је у односу на август 2015. остварен пораст за 38,89 одсто
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и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ“

34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб 
тел. 034/332-179

Наставник дефектолог - олигофренолог
на одређено време до повратка запослене 

привремено спречене за рад
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања у наведеном занимању.

Медицинска сестра
за рад у дневном боравку, на одређено време до 
повратка запослене привремено спречене за рад

УСЛОВИ: средње образовање у занимању: медицинска сестра - техни-
чар општег или педијатријског смера.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије, да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених и доказ о знању језика, ако одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности подноси се пре закључења уговора о раду, уверење о неос-
уђиваности прибавља школа. Психолошку проверу способности за рад 
са децом и ученицима, кандидата који уђу у ужи избор за наставни-
ка дефектолога - олигофренолога, врши надлежна служба запошља-
вања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област Дечја 
и превентивна стоматологија

на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Протетика

на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Ортопедија вилица

на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Болести зуба и ендодонција

на одређено време 1 година
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска технологија
на одређено време 1 година

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физичка хемија

на одређено време 1 година
2 извршиоца

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Орална хирургија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Пародонтологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са 
укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Клиничка фармација

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине или фар-
мације са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска биотехнологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска анализа

на одређено време 1 година

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

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 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, потврду о 
уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак 

 Наука и образовање
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стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. 
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова кон-
курса кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.
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