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СТОП ЗЛОУПОТРЕБИ ДЕЦЕ
ТЕМА БРОЈА – Све земље потписнице Конвенције о најгорим

облицима дечјег рада усвојиле су законе или прописе који
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Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Теоријске књижевне дисциплине и општа 

књижевност
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је основне и мастер академске 
студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао и способност за наставни и научни рад. У звање асистента може 
бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације (за студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистен-
та може бити изабран кандидат који је стекао академски назив доктора 
наука. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образо-
вању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 72 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године- www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама и 
допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.
filum.kg.ac.rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију, 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, био-
графија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа сту-
дија, оверена копија уверења о уписаним докторским студијама или одлу-
ке о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (овере-
на копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). 
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова канди-
дати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску 
- CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/
Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документа-
ција кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у 
разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Послови и на сајту Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

тел. 034/335-990

Техничар рачунара - за одржавање рачунарске 
опреме и мрежне инфраструктуре

уговор о привременим и повременим пословима
Опис послова: инсталација и одржавање софтвера на десктоп рачунари-
ма, сервисирање хардвера десктоп рачунара и пројектора, надградња и 
одржавање мрежне инфраструктуре, пружање ИТ подршке корисницима 
факултетске опреме, ИТ подршка током организовања свечаности, семи-
нара, конференција и сл. (тестирање озвучења, повезивање рачунара са 
пројектором, и сл.). 

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема (најмање средња стручна 
спрема техничке струке), минимум годину дана искуства у сервисирању и 
одржавању рачунарске опреме, напредно коришћење Microsoft Windows 
оперативних система, знање енглеског језика. Кандидати подносе: 
пријаву на конкурс у којој је обавезно навести контакт телефон и имејл 
адресу; радну биографију; диплому о степену и врсти стручне спреме 
- оверену копију; оверену фотокопију личне карте и очитану личну кар-
ту; потврду о радном искуству или оверену фотокопију радне књижице; 
друге доказе којима се доказује испуњеност тражених услова. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпу-
ним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, путем поште, на адресу: Факултет 
инжењерских наука у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, уз напомену „Пријава 
на конкурс - за техничара рачунара“ или лично у просторијама факулте-
та, сваког радног дана, од 8 до 14 часова. Ужи избор између пријављених 
кандидата извршиће конкурсна комисија. Коначан избор кандидата извр-
шиће декан факултета.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

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

имунологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Неурологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Хирургија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Хигијена и екологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Педијатрија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Дерматовенерологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Офталмологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100 - 2007 аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног 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 
потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, спи-
сак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, 
а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду.
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