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године од дана ступања на дужност); доказ о 
најмање 8 година рада у установи на послов-
на образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
уверења (не старије од 6 месеци) из надлеж-
не службе Министарста унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у ска-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак и 
да није покренута истрага за кривична дела 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника, уколико је надзор вршен); уколико је 
кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (уколико је спољашње вредновање 
вршено); оригинал лекарско уверење-да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора шко-
ле. Директора школе именује министар на 
период од 4 године. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријава на конкурс за избор директора зајед-
но са попуњеним пријавним формуларом на 
званичној интернет страници Министарства 
и потребном документацијом, доставља се 
школи, лично или путем поште препоруче-
ном пошиљком. Пријаве на конкурс за избор 
директора установе подносе се у затвореној 
коверти на адресу Средња школа „Никола 
Тесла” Лепосавић, Улица Немањина 29/А 
уз напомену „Конкурс за директора устано-
ве”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна 
обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број: 028-83562 и мејл: 
tsnikolateslaleposavic@hotmail.com

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Клиничка 
онкологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 

(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Клиничка 
онкологија

на одређено време на 5 година

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

Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и чланом 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
Закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 
Приложити: пријаву на конкурс; биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује ниво обра-
зовања; потврду надлежног органа да канди-
дат није правноснажно осуђиван за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи; списак стручних 
и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у рад-
ном односу на Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет 
о педагошком раду. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање 
наставника на Универзитету у Крагујевцу 
које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу (https: //www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_
nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_nastavnika.
pdf) утврђена је обавеза кандидата да реле-
вантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних одредба-
ма Правилника о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
достави и у електронској форми (на компакт 
диску – ЦД). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

„СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-393
e mail: es.slobodanminic@mts.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/201788/2017, 
27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; на основим студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за наставника шко-
ле за подручја рада – Економија, право и 
администрација и трговина, угоститељство 
и туризам, или педагога односно психоло-
га; дозвола за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; обука и положен испит 
за директора установе; најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика – језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у школи. 

ОСТАЛО: кандидат подноси: попуњен 
пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/.../FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc..; оверену копију / пре-
пис дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона; оверену копију / препис уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарад-
ника; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о извршеној обуци и положеном 
испиту за директора (пријава без овог дока-
за сматраће се потпуном, а изабрани канди-
дат биће дужан да у законском року извр-
ши обуку и полаже испит); доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања 
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