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вању и Статутом Факултета техничких наука 
у Чачку. Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак научних 
и стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу: Факултет техничких нау-
ка у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Факултета техничких наука у Чач-
ку. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије под-
нетих докумената уз пријаву на конкурс се не 
враћају.

Сарадник у настави за ужу  
научну област Информационе 

технологије и системи
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
у одговарајућој научној области, који је сту-
дије првог степена завршио са просечном 
оценом најмање осам (8). Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о високом образовању 
и Статутом Факултета техничких наука у Чач-
ку. Пријава на конкурс садржи: име и прези-
ме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања и број телефона, податке о обра-
зовању, податке о радном искуству и друго. 
Уз пријаву доставити: биографију са подаци-
ма о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак научних 
и стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу: Факултет техничких нау-
ка у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Факултета техничких наука у Чач-
ку. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије под-
нетих докумената уз пријаву на конкурс се не 
враћају.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Информационе технологије 

и системи (наставни предмети: 
Безбедност и заштита мрежа, 

Оперативни системи,  
Рачунарство у облаку)

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
у одговарајућој научној области, који је сту-
дије првог степена завршио са просечном 
оценом најмање осам (8). Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о високом образовању 
и Статутом Факултета техничких наука у Чач-
ку. Пријава на конкурс садржи: име и прези-

ме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања и број телефона, податке о обра-
зовању, податке о радном искуству и друго. 
Уз пријаву доставити: биографију са подаци-
ма о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак научних 
и стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу: Факултет техничких нау-
ка у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Факултета техничких наука у Чач-
ку. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије под-
нетих докумената уз пријаву на конкурс се не 
враћају.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Информационе технологије 

и системи (наставни предмети: 
Тестирање софтвера, Програмирање 

мобилних апликација, Структуре 
података и алгоритми)

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија у 
одговарајућој научној области, који је студије 
првог степена завршио са просечном оценом 
најмање осам (8). Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуњавају услове про-
писане Законом о високом образовању и Ста-
тутом Факултета техничких наука у Чачку. 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кан-
дидата, датум и место рођења, адресу стано-
вања и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, као и оверене 
фотокопије диплома о претходно завршеним 
степенима студија, списак научних и струч-
них радова као и саме радове, доказ надлеж-
ног органа о неосуђиваности у смислу члана 
72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон). Пријаву са дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити 
на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 
Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и на интернет страници 
Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати. Фотокопије поднетих докумената 
уз пријаву на конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за научну област 
Педагошке и андрагошке науке, за 

ужу научну област Педагогија
на одређено време од пет година 

(ванредни професор) или неодређено 
време (редовни професор)

УСЛОВИ: научни назив доктора наука за 
ужу научну област за коју се бира и остали 
услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење), 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, пречишћен 
текст, број III-01-270 од 30.3.2021. године, и 
његовом изменом и допуном, Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44 
од 16.7.2020. године и његовим изменама и 
допунама (оба правилника доступна су на 
сајту Универзитета у Крагујевцу https: //www.
kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Универзи-
тетски прописи, избори у звање наставника); 
као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању.

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за научну област 
Физичко васпитање и спорт, за ужу 
научну област Физичка култура са 

методиком
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из нау-
чне области за коју се бира и остали услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. 
закони и 11/21 – аут. тумачење), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, пречишћен текст, број 
III-01-270 од 30.3.2021. године, и његовом 
изменом и допуном, Правилником о крите-
ријумима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44 
од 16.7.2020. године, и његовим изменама 
и допунама (оба правилника доступна су на 
сајту Универзитета у Крагујевцу https: //www.
kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Универзи-
тетски прописи, избори у звање наставника); 
као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс у папирној 
форми доставити: оверене фотокопије дипло-
ма као доказ о одговарајућој стручној спреми 
и завршеним претходним степенима студија, 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак објављених науч-
них, односно стручних радова, доказ надлеж-
ног органа о неосуђиваности у смислу члана 
72 став 4 Закона о високом образовању. Сву 
документацију са доказима о испуњености 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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