
  

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
 
 

о б ј а в љ у ј е 
 
 

К О Н К У Р С за избор наставника  
 
 

1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Образовна технологија, на одређено време од пет година, са пуним радним 
временом. 

 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука – методика наставе, 
наставно подручје педагошких, техничко-информатичких и рачунарских дисциплина.  

Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-270 од 30. 03. 2021. године, измене и допуне 
бр. III-01-515/4 од 24. 06. 2021. године и измене и допуне бр. III-01-866/28 од                            
28. 10. 2021. године) и Правилником о критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16. 07. 2020. године, допуна                            
бр. III-01-871/19 од 29. 10. 2020. године, измене и допуне бр. III-01-1161/22 од                           
28. 12. 2020. године, измене и допуне бр. III-01-37/16 од 28. 01. 2021. године, измене и 
допуне бр. III-01-866/27 од  28. 10. 2021. године и измене и допуне бр. III-01-42/29 од 
27. 01. 2022. године). 

 

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 
друго. 

Уз пријаву доставити: биографију са подацима 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”, број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 – аутентично тумачење и 67/21) и члана              
135. став 1. Статута Универзитета у Крагујевцу. 

 
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 

релевантних докумената  које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - 
Документи за заснивање радног односа и стицање звања наставника), утврђена је 
обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже ради 
оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената, доставља у 
електронском облику, на начин утврђен наведеним Упутством. 

 

Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:  
 

Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32 000 Чачак  
 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. 

 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. 
 

Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не враћају. 
 

http://www.kg.ac.rs/
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