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студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисципплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат поред одговарајућег обра-
зовања мора да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републи-
ке Србије, као и да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави 
потврду одговарајуће образовне установе да је положио испит 
из српског језика. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
приложити и: кратку радну биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење од 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци); доказ о неосуђива-
ности – уверење из казнене евиденције да лице није осуђива-
но (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра (на проверу психофизичких способности у надлежну служ-
бу за запошљавање школа упућује кандидате који су ушли у 
ужи избор). Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставити лично или поштом на адре-
су: ОШ „Свети Сава“, 34243 Топоница, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс – српски језик 
и књижевност”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће се разматра-
ти. Ближе информације могу се добити од секретара школе: 
034/519-107, сваког радног дана у периоду од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
34307 Стојник

тел. 034/6707-231

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то ако: има 
одговарајуће образовање у складу са члановима 140, 142, 143 
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима – 
прибавља се пре закључења уговора о раду; није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетно лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Лекарско уверење прила-
же кандидат који буде изабран на конкурсу, а пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: 
биографију – ЦВ (са назнаком броја телефона); оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми (професор педа-
гогије; дипломирани педагог – општи смер или смер педаго-
гије; дипломирани школски педагог – психолог; дипломира-
ни педагог; мастер педагог; дипломирани педагог мастер) 
– на студијама другог степена (мастер академске студије; 
мастер струковне студије специјалистичке академске сту-
дије); на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; потврду о некажњавању надлежне поли-
цијске управе (не старију од 3 месеца); очитану личну карту; 

доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата Конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријаве упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
034/6707-231. Пријаве на оглас и потребну документацију 
заједно са пријавним формуларом слати поштом или доста-
вити лично на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8

тел. 034/332-461

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из 
чл. 139, 140 и 142 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова. Такође, кандидати 
морају испуњавати следеће услове: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да имају пси-
хичку, физичку и зравствену способност за рад са децом 
и ученицима – доказ се прибавља пре закључења угово-
ра о раду; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело 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 имају држављанство Републике Србије и да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела: насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику; радну био-
графију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају посло-
давцу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
да који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабра-
ном кандидату може да поднесе жалбу директору у року од 
8 дана од дана достављања решења. Директор одлучује о 
жалби у року од 8 дана од дана подношења. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе непосредно у секретаријату школе или 
препорученом поштом на адресу: Прва техничка школа, 
Радоја Домановића 8, 34000 Крагујевац. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 034/332-461.

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 
Офталмологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на сту-
дијама трећег степена (докторске академске студије по пропису 
који уређује високо 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 одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за научну област 

Медицинске науке, ужа научна област 
Педијатрија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на сту-
дијама трећег степена (докторске академске студије по пропису 
који уређује високо 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 одговарајућа здравствена специјализација. 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 Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. 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 заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Правилником о критеријуми-
ма за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. На 
конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене 
фотокопије диплома или уверења којима се потврђује ниво 
образовања; потврду надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; списак стручних и научних публикација и по један при-
мерак 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 кандидат доставља у току поступка избора 
у звање наставника на Универзитету у Крагујевцу које је сас-
тавни 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 релевантна документа која прилаже ради оцене испуње-
ности општих услова, као и обавезних и изборних елемената 
прописаних одредбама 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.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за научну 
област Медицинске науке, ужа научна 

област Интерна медицина
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; 
завршена одговарајућа здравствена специјализација 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 Универзите-
та у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа да 
нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним про-
писима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018- др. закон, 67/2019 и 6/2020-др закони, 11/2021-аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Закона о нау-
ци и истраживањима (“Сл. гласник РС” бр. 49/19), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 
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наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. На конкурс приложити: пријаву на 
конкурс; биографију; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује ниво образовања; потврду надлежног 
органа да кандидат није правноснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; потврду да је студент 
докторских студија (за асистента и за сараднике у настави); 
списак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација у складу са упутством које се налази на стра-
ници Факултета 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 непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Чајке 18

1. Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства ради неге 
детета, а најкасније до 19.08.2023. године

УСЛОВИ: У погледу услова кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020), Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17), Правилни-
ком о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС“ бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021), Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места и то: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна 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 кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 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; да зна српски 
језик; да има: 1. образовање у складу са одредбама члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019) ), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС“ бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2. у складу са чланом 142 став 1, 2 и 
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020), обавезно 
образовање из члана 140 овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 пре-
носа бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник 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. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има тражено образовање 
из става 1 овог члана закона. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС. Уз попуњени пријавни формулар 
кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому или уверење о врсти и степену 
стручне спреме, извод из казнене евиденицје (КЕ) као доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; потврду високошколске установе да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких, и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 

са Европским системом преноса бодова. Докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Докази који су прило-
жени уз пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава 
за учешће на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања конкур-
са у листу „Послови”. Пријаве се предају лично у секретарија-
ту школе или путем поште на адресу школе. Решење о избору 
кандидата биће донето у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Наставник информатике и рачунарства
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС), треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 
тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („ Сл. Гласник РС- Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/16, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,) 
и члана 20. и 21. Правилника о раду ОШ „Светозар Марко-
вић” и то: У радни однос може да буде примљено лице, под 
условима прописаним Законом и то ако: 1. има одговарајуће 
образовање из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 
Закона о основама система образовања (односно образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела: 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије 5. зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из претходног става доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из претходног става тачка 
1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс а доказ из тачке 
2) се прибавља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да поднесе: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
доказ да је кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких 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. 
(Наставник који је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има наведено образовање. Доказ да 
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима представља лекарско уве-
рење не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве 
на конкурс, издато од стране овлашћење здравствене устано-
ве. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат 
по окончању конкурса а пре закључења уговора о раду. Доказ 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које му је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Доказ представља извод из казнене евиденције 
полицијске управе - Одељење за казнену евиденцију. Доказ 
о држављанству Републике Србије представља оригинал или 
оверена копија уверење о држављанству); оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених; доказ о знању 
српског језика/доказ о знању српског језика и језика на којем 
ће остваривати образовно-васпитни рад код Послодавца (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику/на српском језику и на језику на којем ће остваривати 
образовно-васпитни рад код послодавца); радну биографију. 
Кандидати преузимају и попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи. Уз потписану пријаву и наведену докумен-
тацију, потребно је доставити и документацију на основу које 
се врши бодовање по критеријумима из члана 29 Правилника 

о раду (потврда о оствареном радом стажу у установама обра-
зовања и ван установа образовања и доказ о стеченом звању 
у поступку стручног усавршавања и напредовања, уколико га 
кандидати поседују). Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” поштом 
на адресу ОШ „Светозар Марковић” Краљево, Цара Душана 
2, 36000 Краљево, тел. 036/314-296, или лично радним даном 
од 08.00 до 14.00 часова. Додатне информације о конкурсу 
можете добити од секретара школе на телефон 036/314-296. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 
истог члана, члана 142 став 1 ” став 2 став 4Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 и 
чланом 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020); степен и врста образовања морају бити 
из образовно научне области у складу са чланом 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС- Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, 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 пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању или уверења о стеченом високом образовању, 
уколико диплома није издата (уколико је кандидат завршио 
студије по прописима који су уређивали високо образовање 
од 10. септембра 2005. године кандидат доставља диплому 
са студија првог степена, диплому са студија другог степена 
и додатке уз исте дипломе); доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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 
ЕСПБ (оригинал или овере- на фотокопија потврде - уве-
рење одговарајуће високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)- за оне који 
ово образовање поседују, а за оне који не поседују Закон о 
основама система образовања и васпитања, по члану 142 
став 2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово образо-
вање наставник стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као 
и да није утврђено дискриминаторног понашања, у складу са 
законом – прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати 

Наука и образовање




