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подношења жалбе. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Пријаве на конкурс и достављена 
документација се не враћају кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу школе  

у Бадњевцу, на одређено време  
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/19, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20), да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, канди-
дат 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 шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министартства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: извод из књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије 
или психологије (Закон по члану 142 став 2 доз-
вољава да доказ под тачком - образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу); уверење из МУП-а из казнене евиден-
ције; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није 

стечено на том језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкуса у публикацији НСЗ „Послови”. Пријаве 
доставити на горе наведену адресу поштом или 
предати лично школи. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити на број теле-
фона 034/6841-402.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Истраживач приправник за научну 
област Медицинске науке, ужа 
научна област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, завршен други сте-
пен академских студија са просечном оценом 
најмање 8, уписане докторске студије.

Истраживач приправник за научну 
област Медицинске науке, ужа 
научна област Фармацеутска 

биотехнологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, завршен други 
степен академских студија са просечном оценом 
најмање 8, уписане докторске студије.

Истраживач приправник за научну 
област Стоматолошке науке, ужа 
научна област Ортопедија вилица

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други 
степен академских студија са просечном оценом 
најмање 8, уписане докторске студије.

Истраживач приправник за научну 
област Стоматолошке науке, ужа 

научна област Протетика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други 
степен академских студија са просечном оценом 
најмање 8, уписане докторске студије.

Истраживач приправник за научну 
област Стоматолошке науке, ужа 
научна област Орална хирургија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други 
степен академских студија са просечном оценом 
најмање 8, уписане докторске студије.

Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чланом 135 став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама 
надлежних органа да нису осуђивани за кривич-
на дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон), Закона о науци и истраживањима („Сл. 
гласник РС” бр. 49/19), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. На 

конкурс приложити: пријаву на конкурс; биогра-
фију; уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује ниво образо-
вања; потврду надлежног органа да кандидат 
није правноснажно осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи; потврду да је студент докторских 
студија (за асистента и за сараднике у наста-
ви); списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација у складу са 
упутством које се налази на страници Факулте-
та http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - ЦД). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Социјална медицина

на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Педијатрија

на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Дерматовенерологија

на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Патолошка 
физиологија

на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Физикална 
медицина и рехабилитација
на одређено време на 5 година

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

Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чланом 135 став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама 
надлежних органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 
67/2019 и 6/2020 - др. закон, 11/2021 - аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком 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 Кра-
гујевцу и Статутом Факултета медицинских наука 
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс при-
ложити: пријаву на конкурс; биографију; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; оверене фотокопије диплома или 
уверења којима се потврђује ниво образовања; 
потврду надлежног органа да кандидат није 
правноснажно осуђиван за кривична дела про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи; списак стручних и научних публика-
ција и по један примерак тих публикација, а за 
кандидате који су у радном односу на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу и потврду Коми-
сије за квалитет о педагошком раду. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које канди-
дат доставља у току поступка избора у звање 
наставника на Универзитету у Крагујевцу које 
је саставни део Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу (https://
www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је оба-
веза кандидата да релевантна документа која 
прилаже ради оцене испуњености општих усло-
ва, као и обавезних и изборних елемената про-
писаних одредбама Правилника о критеријуми-
ма за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу достави и у електронској форми (на 
компакт диску - ЦД). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Редовни професор за ужу научну 
област Хемија, ужа научна област 

Аналитичка хемија
у Институту за хемију Факултета

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за 
избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и 
посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доста-
вити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак и сепа-
рате објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Сходно Упутству за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да, 
све документе којима се доказују његови био-
графски подаци, као и обавезни и изборни еле-
менти за избор у звање наставника предвиђени 
за одговарајуће научно поље, достави у елек-
тронском облику, на тај начин што ће релевант-
на документа скенирати, у ПДФ формату, пох-
ранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) 
на компакт диск, који се доставља уз пријаву 
на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Доцент за научну област Биологија 
ужа научна област Физиологија 

човека и животиња и молекуларна 
биологија

у Институту за биологију  
и екологију Факултета, на одређено 

време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
биолошких наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за 
избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају 
и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и 
списак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Сходно Упутству 
за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 

звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
кандидат је обавезан да, све документе којима 
се доказују његови биографски подаци, као и 
обавезни и изборни елементи за избор у звање 
наставника предвиђени за одговарајуће научно 
поље, достави у електронском облику, на тај 
начин што ће релевантна документа скенира-
ти, у ПДФ формату, похранити у засебне фол-
дере и снимити (нарезати) на компакт диск, 
који се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
36208 Сирча

тел. 036/5446-264

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, 88/2017 до 129/2021) и чл. 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школе 
(„Просветни гласник РС” 11/12 до 4/21) и то: да 
има одговарајуће образовање за радно место: 
1) наставник разредне наставе; професор раз-
редне наставе; мастер учитељ; дипломирани 
учитељ мастер; лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер 
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развој-
но педагошких предмета; да има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника у школи за 
радно место наставника разредне наставе; има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља школа; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: форму-
лар за пријем у радни однос објављен на сајту 
Министарства просвете; краћу биографију ЦВ; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању не старију од 6 месеци; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту 
(лиценци) не старију од 6 месеци; доказ о нео-
суђиваности и непостојања дискриминаторс-
ког понашања уверење МУП-а, не старије од 6 
месеци; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак; потврда суда не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге држављана Републике 
Србије не старије од 6 месеци; уверење факул-
тета да је слушао наставу на српском језику; 
лекарско уверење изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријаве доста-
вити лично или поштом на адресу Основна шко-
ла „Јован Цвијић”, 36208 Сирча, са назнаком 
„Пријава на конкурс зарадно место професор 
разредне наставе”. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 036/5446-264.
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