На основу чланова 84. и 85. Закона о високом образовању (,, Сл. гласник РС” број
88/17), чланова 33, 110. и 130. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу и Правилника
о избору у звање сарадника Пољопривредног факултета у Крушевцу, вршилац дужности декана
Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу објављује
КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа сарадника
на Пољопривредном факултету у Крушевцу:
1. једног асистента за ужу научну област Ветерина;
2. једног асистента за ужу научну област Воћарство (за предмете: Опште воћарство и
Специјално воћарство);
3. једног асистента за ужу научну област Заштита животне средине, до једне трећине радног
времена;
4. два асистента за ужу научну област Ратарство и повртарство;
5. једног асистента са докторатом за ужу научну област Сточарство;
Радни однос се заснива са пуним радним временом са кандидатима под редним бројевима 1,
2, 4 и 5, а са кандидатом под редним броје 3, до једне трећине радног времена.
Кандидати под редним бројем 1, 2, 3 и 4 треба да испуњавају услове предвиђене чланом 84.
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17) и Статутом Пољопривредног
факултета у Крушевцу, а кандидат под редним бројем 5 треба да испуњава услове предвиђене
чланом 85. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17) и Статутом
Пољопривредног факултета у Крушевцу, и то:
За кандидата под редним бројем 1:
 да је доктор ветеринарске медицине и студент докторских студија из научне области
Медицинских наука;
 да показује смисао за наставни рад.
За кандидата под редним бројем 2:
 да је мастер инжењер воћарства и студент докторских студија из уже научне области
Воћарства и виноградарства;
 да показује смисао за наставни рад.
За кандидата под редним бројем 3:
 да је студент докторских студија из научне области Природно математичке науке;
 да показује смисао за наставни рад.
За кандидата под редним бројем 4:
 да је студент докторских студија из научне области Биотехничке науке;
 да показује смисао за наставни рад.
За кандидата под редним бројем 5:
 да је доктор биотехничких наука;
 да показује смисао за наставни рад.
Кандидати за избору звање асистента подносе пријаву на конкурс у штампаном и
електронском облику на CD-у.
Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета или у Служби за студентска
питања Факултета.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Пољопривредном факултету у Крушевцу, улица
Косанчићева број 4, у року од 8 дана од дана објављивања.
Уз пријаву је неопходно доставити :
 потврду о статусу студента на докторским студијама;
 оверене фотокопије диплома о завршеним претходним нивоима студија;






биографију, библиографију, фотокопије објављених радова,
очитану личну карту и извод из матичне књиге венчаних уколико је настала промена
презимена, оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци;
доказ о ангажовању на пословима извођења облика наставе-вежбе, на високошколским
установама, уколико је обављао ту врсту посла;
уверење надлежне полицијске управе да против њега није изречена правоснажна
пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању, као и да
се против њега не води кривични поступак, оригинал, не старије од шест месеци.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.
Напомена: Кандидат заснива радни однос закључењем уговора о раду, а права и обавезе
из радног односа оствариваће даном ступања на рад.
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