
 

 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

34000 КРАГУЈЕВАЦ 

Светозара Марковића бр. 69 

Тел. 306-800 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОVI: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области 

за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 5 ГОДИНА 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Педијатрија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 3 ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Биохемија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације  

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 3 ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска хемија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације  

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 3 ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска хемија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације  

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 3 ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински или фармацеутски факултет са укупном просечном оценом 

најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије  или магистар медицинских или 

фармацеутских  наука коме је прихваћена тема докторске дисертације  

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 3 ГОДИНЕ 



 

 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински или фармацеутски факултет са укупном просечном оценом 

најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије  или магистар медицинских или 

фармацеутских  наука коме је прихваћена тема докторске дисертације  

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 3 ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Анатомија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације  

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 3 ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Хирургија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 3 ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у настави за ужу научну област Физиологија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у настави за ужу научну област Физиологија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у настави за ужу научну област Фармацеутска хемија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 

 

 

 



 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у настави за ужу научну област Неурологија 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 

уписане докторске академске студије  или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Сарадник у настави за ужу научну област Протетика 

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 Ортопедија вилица 

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 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 

 

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, потврду о уписаним 

докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и 

по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказ испуњености услова 

конкурса,  доставити и у електронској форми (на компакт диску-CD). Рок за пријаву је 15 дана. 

 

                  Д Е К А Н  

                                                                                                          проф. др Предраг Чановић 


