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КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34220 Лапово, Косовских јунака 10

тел. 034/850-050

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ бр. 751, 
дана 15.11.2017. године, поништава се за следећа 
радна места: психолог, на одређено време ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана са 50% радног 
времена и секретар, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана. У осталом делу 
конкурс је непромењен.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац

Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

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

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне 
области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хирургија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне 
области за коју се бира и завршена одговарајућа специјали-
зација.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Гинекологија и 

акушерство
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне 
области за коју се бира и завршена одговарајућа специјали-
зација.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama 
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је 
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Епидемиологија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просеч-
ном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Фармакологија и токсикологија

на одређено време 4 године
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просеч-
ном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Фармацеутска биотехнологија

на одређено време 4 године
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фарма-
ције са укупном просечном оценом најмање 8, уписане док-
торске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу 
научну област Оториноларингологија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине 
са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Зако-
на о научноистраживачкој делатности (“Сл. гласник РС” бр. 
110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), Статутом Универ-
зитета 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, фотокопију оверених диплома, спи-
сак стручних и научних публикација и по један примерак тих 
публикација, у складу са упутством које се налази на стра-
ници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су у обавези да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну 
област Фармацеутска технологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фарма-
ције са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане док-
торске академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама 
у текућој школској години, фотокопију оверених диплома, 
списак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација у складу са упутством које се налази на стра-
ници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.




