
 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

34000 КРАГУЈЕВАЦ 
Светозара Марковића бр. 69 

Тел. 034/306-800 
 
 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 
Сарадник у настави за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 
уписане докторске академске студије  или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 
 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 
Сарадник у настави за ужу научну област Максилофацијална хирургија 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 
уписане докторске академске студије  или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 
 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 
Сарадник у настави за ужу научну област Болести зуба и ендодонција 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 
уписане докторске академске студије  или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 
 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 
Сарадник у настави за ужу научну област Пародонтологија 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 
уписане докторске академске студије  или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 
 
 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 
Сарадник у настави за ужу научну област Орална хирургија 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 
уписане докторске академске студије  или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 
 



ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању ("Сл.гласник 
РС" бр. 76/2005.), Статутом 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 доставити: биографију, фотокопију диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација.  Кандидати су дужни да 
доставе оверене фотокопије доказа о испуњености услова конкурса. Конкурсну документацију 
доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана. 
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                                                                                                                      проф. др Предраг Чановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


