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ци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат попуњава 
формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом доставља установи. Пријаву са наве-
деном документацијом доставити лично на адресу: Првос-
лава Стојановића 10 локал 5, или путем поште на адресу: 
Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 
30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Секретар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) послове секретара установе, може обавља-
ти лице које испуњава услове прописане Законом и има 
образовање из правних наука, високо образовање; на сту-
дијама другог степена(мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или мастер струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; доз-
волу за рад секретара (лиценца за секретара); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18/, 10/19); 4) има држављанство 
републике србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова за пријем у радни однос под 1), 3), 4) и 5) 
саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну био-
графију, са адресом и контакт телефоном - CV; оверену 
копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старија од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије 
од 6 месеци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат 
попуњава формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом доставља установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити лично на адре-
су: Првослава Стојановића 10 локал 5 или путем поште 
на адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве 
Ковачевића 30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Помоћни кувар - кухињски радник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) послове помоћног кувара - кухињског радни-
ка може обављати лице са средњим образовањем, са или 
без искуства, изузетно лице које има основно образовање и 
радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања 
на снагу ове уредбе; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18/, 10/19); 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) Зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова за пријем у радни однос под 1), 3), 4) 
и 5) саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном - CV; оверену копију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (не старија од 6 месеци); уверење да кан-
дидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије од 6 месе-
ци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат попуњава 
формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом доставља установи. Пријаву са наве-
деном документацијом доставити лично на адресу: Првос-

лава Стојановића 10 локал 5 или путем поште на адресу: 
Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 
30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) послове спремачице може обављати лице које 
има основно образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18/, 10/19); 4) 
има држављанство републике србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова за пријем у радни однос под 1), 3), 4) 
и 5) саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну биографију, 
са адресом и контакт телефоном, CV; оверену копију сведо-
чанства основне школе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старија од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије од 6 
месеци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат попуња-
ва формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом доставља Установи. Пријаву са наведе-
ном документацијом доставити лично на адресу: Првослава 
Стојановића 10 локал 5 или путем поште на адресу: Предш-
колска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Кра-
гујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Конкурс је отворен 8 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Интерна медицина
на неодређено време или одређено 

време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Интерна медицина
на неодређено време или одређено 

време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена(докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Клиничка фармација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Педијатрија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Психијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Неурологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хирургија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација. Општи предуслов: кандидати морају да 
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испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4. Закона о високом образовању 
и чланом 135.став 1. Статута Универзитета у Крагујевацу, 
који доказују потврдама надлежних органа да нису осуђи-
вани за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс доставити и: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема, уверење Полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената 
које кандидат доставља у 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 оцене испуњености општих услова, као 
и обавезних изборних елемената прописаних чланом 8. 
Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
достави и у електронској форми (на компакт диску - CD). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања

Виши научни сарадник за ужу научну 
област Микробиологија и имунологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани молекуларни биолог и физиолог 
високо образовање стечено на студијама трећег степе-
на (докторске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, докторат из научне области за коју се бира, бави 
се научноистраживачким радом и има објављене рецензи-
ране научне радове. Општи предуслов: кандидати морају 
да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевацу, који 
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
73/2018 и 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. зако-
ни), Закона о науци и истраживањима (“Сл.гласник РС” 
бр. 49/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема, уверење Полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци, уверење Суда да против кан-
дидата није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација. 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.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Медицинска статистика и 

информатика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента доктор-
ских студија, сваки од претходних степена студија завршен 
са просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни 
рад, односно стечен академски назив магистра наука, при-
хваћена тема докторске дисертације, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом најмање 
осам (8), смисао за наставни рад.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Оториноларингологија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента доктор-
ских студија, пријављена тема докторске дисертације, сва-
ки претходни степен студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистраживачким радом, 
најмање један објављен рецензиран научни рад. Општи 
предуслов: кандидати морају да испуњавају општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевацу, који доказују потврдама 
надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела 
прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, списак стручних и научних публика-
ција и по један примерак тих публикација, у складу са упут-
ством које се налази на страници Факултета http: //www.
medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми 
(на компакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ “ЖИВКО ТОМИЋ”
34314 Доња Шаторња

тел. 034/6837-125

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора школе може се 
пријавити кандидат који поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у закону испуњава и следеће 
посебне услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017; да 
испуњава услове из члана 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017“.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
потврду о радном искуству; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту; уверење да није осуђиван за 
кривична дела која која онемогућавају рад у просвети; уве-
рење о држављанству. Поред наведеног кандидат треба у 
пријави да наведе биографске податке са кратким прегле-
дом кретања у досадашњој служби, као и податке о струч-
ном усавршавању и организационим способностима (план 
активности за унапређење рада школе). Директор школе 
се именује на период од четири године. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу: ОШ 
„Живко Томић“, 34314 Доња Шаторња.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

36214 Врба
тел. 036/5865-336

e-mail: osvrba@tron-inter.net

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 

запосленог са функције) 
УСЛОВИ: а) кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/2017, 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чланом 140 став 1. тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 
2) истог члана, чланом 142 став 1. и став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 

бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са чланом 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Настав-
ник који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 
овог закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов полагања испита за лиценцу; б) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министрства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал 
или оверена фотокопија дипломе; оригинал или оверену 
фотокопију доказа да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који посе-
дују наведени доказ); кандидат који није положио испит из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, оба-
везан је да их положи у року од једне а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену копију); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену копију), не старије од 6 месеци; доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова - надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 
6 месеци); доказ под тачком д) обавезно достављају само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика. 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о избо-
ру, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве 
на конкурс, са потребном документацијом, доставити лич-
но или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врба 
29, 36214 Врба. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, телефон: 036/5865-582.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Самостални стручно-технички сарадник 
за студије и студентска питања
у Служби за студентска питања

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-

Наука и образовање


