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ТЕМА БРОЈА - Успешни млади људи, који срцем улазе у породични посао, 
желе да га модернизују, оснаже и прошире пословање на нова тржишта, 

тако што примењују нове идеје и модерне моделе пословања. У Будимлији, 
надомак Лознице, за младе људе има посла, па се одлучују да остану на 

својој земљи

РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ

Стр. 4



Бесплатна публикација о запошљавању 5330.05.2018. |  Број 779 |   

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац

Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија
на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација. 

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу 

научну област Фармакологија и 
токсикологија

на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира. 

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Интерна медицина
на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација. 

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

акушерство
на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација. 

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Анатомија
на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира. 

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Биохемија
на одређено време 5 година 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о начину и поступку засни-
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вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
биографију, фотокопију оверених диплома,списак 
стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација, а за кандидате који су у 
радном односу на Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о 
педагошком раду. Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавањаи утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат достављау 
току поступка избора у звање Универзитета у 
Крагујевцу ( http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_zvanje.docx) и Одлуком о изменама 
и допунама 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 оце-
не испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8. Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу доставити и у електронској форми ( 
на компакт диску-ЦД). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања. 

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Клиничка онкологија
на одређено време 3 године 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укуп-
ном просечно оценом најмање 8, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл.гласник 
РС” бр. 88/2017), Статум Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс потребно је доставити: биографију, потврду 
о уписаним докторским студијама у текућој школ-
ској години,фотокопију оверених диплома,списак 
стручних и научних публикација и по један приме-
рак тих публикација у складу са упутством које се 
налази на страници 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 доста-
ве и у електронској форми ( на компакт диску - 
CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања. 

Истраживач-приправник за ужу 
научну област Превентивна и дечја 

стоматологија
на одређено време 3 године 

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

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017), Закона о научноистраживач-
кој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 110/2005, 
50/2006, 18/2010 и 112/2015), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу и Статутом Факултета меди-
цинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити: биогра-
фију, 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 страници Факулте-
та (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. 

Клинички асистент за ужу научну 
област Педијатрија

на одређено време 1 година 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са уку-
пном просечно оценом најмање 8 (осам), уписа-
не докторске академске студије, радни однос у 
наставно-научној бази Факултета медицинских 
наука у којој се одвија део практичне наставе и 
завршена одговарајућа специјализација.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017), Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама 
у текућој школској години,фотокопију оверених 
диплома, потврду о радном односу у наставно-на-
учној бази Факултета медицинских наука, списак 
стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација, у складу са упутством које 
се налази на страници Факултета (http://www.
medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php). Сву конкур-
сну 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.
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